Hodnocení utkání SYNYT OP II. třídy na webu OFS Rychnov n. Kn . a
na stránkách časopisu FOTBAL V KRAJI
Vážení sportovní přátelé,
jménem VV OFS v Rychnově nad Kněžnou se na Vás obracím se žádosti o pomoc při propagaci
okresního fotbalu na stránkách na webu OFS a stránkách časopis FOTBAL V KRAJI . S platností od
utkání hraných v termínu mezi 6.4.-7.4. 2019 SYNYT OP II. třídy bych Vás tímto rád požádal o
krátké zhodnocení Vašeho utkání (vzor je uveden níže) v počtu maximálně 500 znaků.
Hodnocení provedete na webu www.ofsrk.cz – záložka v pravém sloupci „Komentáře
k zápasům“. Po kliknutí na dané kolo soutěže se Vám okamžitě zobrazí již vložené komentáře
k danému kolu. Vy do „Jméno“ a „Heslo“ zadáte své přihlašovací údaje, které jste obdrželi spolu
s tímto dopisem. (případné problémy s přihlášením řešte s P. Reichlem – mobil 603 887 185)
Následně již do textu můžete psát svůj komentář.
Krátké hodnocení z utkání hraných o víkendu je nutné vložit vždy nejdéle do neděle 20,00 hodin
z důvodu brzké uzávěrky časopisu (tento čas je nutné bezpodmínečně dodržet !!!!). V ostatních
utkáních je nutné hodnocení odeslat maximálně do následujícího dne do 20,00 hodin.
Zároveň Vás tímto žádám o poslání kontaktního spojení (telefon ) na zástupce Vašeho klubu ,
který bude zodpovědný za tato hodnocení na adresu : vaclav.hlavsa@seznam.cz pro případ , kdy
nebude Vaše hodnocení ve výše uvedeném čase doručeno . Václav Hlavsa (mobil 774 671 477) je
pověřen VV OFS v Rychnově nad Kněžnou kontrolou na tímto projektem.
V principu se jedná o podobná hodnocení již uváděná na webu KFS z krajských soutěží, které velká
většina našich klubů již zná z doby, kdy v těchto soutěžích v minulosti již působily. Fanoušky fotbalu
jsou tato hodnocení velmi často vyhledávána. Základní statistiky (výsledek, poločas, střelci branek, ŽK,
ČK, rozhodčí) již nemusíte uvádět, tyto informace si zajistí přímo vydavatel časopisu.
Tímto Vás žádám o krátké hodnocení utkání v tomto formátu :
Borohrádek- Zdelov
Do Borohrádku jsme jeli s cílem urvat nějaký bod, nakonec máme všechny. Utkání bylo fyzicky
náročné, z naší strany takticky dobře zvládnuté, i když na nerovném terénu bylo složité kombinovat.
Jsme rádi, že se nám podařilo potvrdit vítězství z minulého víkendu a chválíme celý tým za dobře
odvedenou práci. František Novák – trenér. (Uvádějte prosím jméno, příjmení a funkci v klubu !!!!)

Pro jarní část soutěžního ročníku 2018/2019 chceme tento model hodnocení vyzkoušet, dále pak
uvažujeme, že tato hodnocení utkání budou od příštího soutěžního ročníku pro mužstva hrající OP II.
třídy povinná a tato skutečnost bude zapracována do nového Rozpisu soutěží 2019/2020.
Zároveň Vás tímto žádám, aby jste se ve svých hodnoceních vyvarovaly neslušných poznámek na
kohokoliv, neboť toto jednání může být důvodem pro zahájení disciplinárního řízení s Vámi !!!!!
Pevně věřím, že tento náš nový projekt podpoříte a svým hodnocení přispějete k dobré propagaci
fotbalu na našem okrese. Pokud budete mít nějaké dotazy, tak se prosím ozvěte. Nebráním se ani dalším
zajímavým podnětům z Vaší strany .

S pozdravem

Miroslav Martínek v.r.
1.místopředseda OFS Rychnov nad Kněžnou
E-mail : miroslav.martinek.opocno@seznam.cz
Mobil : 724 967 846

