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Úřední zprávy OFS č. 23   (7. 4. 2016) 
 

 

STK: 

 
1. Schvalování výsledků 

 

OP Muži 

Pozořice – Zakřany – Protest vedoucího D proti delegaci 4R na utkání 

Měnín – Modřice – v ZoU neuvedeno střídání D, R - Leitgeb 

 

III. A muži 

Blažovice - Žatčany -  utkání zahájeno o 10 minut později, hosté neměli v 15,15hod. vypsanou 

sestavu v ZoU. 

Mokrá-Horákov- Kupařovice  -  hosté 5x ŽK 

Rajhrad B  -  Přísnotice  -  hosté  4x ŽK 

 

III. B muži 

Senorady  -  Řeznovice - hosté se k utkání nedostavili ani po čekací době, nesehráno pro 

nedostavení se družstva hostů. 

STK za porušení §7 bod 1d SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK, fotbalový klub 

Řeznovice . STK dále za porušení povinnosti, vyplývající z článku 5 bod 11 RFS, uděluje 

fotbalovému klubu Řeznovice pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

Prštice  - Lukovany - vedoucí hostů  p. Miloš Pospíšil neuzavřel po utkání ZoU a odešel 

Lažánky  -  Troubsko - hosté nemají v ZoU sestavu hráčů vzestupně 

 

IV.A 

Blažovice B – Újezd B – neuvedeni AR1+AR2 – uvedeni ve zprávě R (podle sdělení R nešli 

zadat AR standardním způsobem před zahájením utkání, proto uvedeni ve zprávě), R Vrbka 

 

IV.B 

Hrušovany – D. Kounice B – nedostatečný popis vyloučení (není uvedeno kterého AR 

vyloučený hráč urazil), R Kunický J. 

Střelice B – Nová Ves – neuvedeni AR, neuvedeno vyjádření k vyloučení, R Frydrych 

Troubsko B – M. Bránice (r. Hrdý Martin) – Zpráva R: Zápis o utkání nemohl být ukončen 

standardním způsobem hned po konci utkání, podařilo se až později. Rozhodčí sepsal o této 

skutečnosti zprávu. 

 

IV.C 

Bez závad. 

 

 



2. Změny termínů utkání 

 

Starší přípravka sk. D 

1.kolo, Újezd – Blažovice, ČT 14.4.2016 v 17:15 hod 

 

 

3. Projednání podaných protestů fotbalového klubu SK Pozořice 

 

 STK projednala protest fotbalového klubu SK Pozořice týkající se delegace 4R v SÚ 16. 

kola OP  dosp. Pozořice - Zakřany  

STK provedla dle §30 bod 1-4 Procesního řádů FAČR kontrolu a konstatuje, že dle §31                                     

      bod 2 Procesního řádů FAČR uznává protest jako neoprávněný v plné výši, neboť k    

      delegaci 4R není možné se vyjadřovat formou protestu 

    STK za podání neoprávněného protestu k řešení STK ukládá dle přílohy 1 Procesního        

řádu FAČR fotbalovému oddílu SK Pozořice poplatek ve výši 500 Kč, který bude připsán na 

sběrnou fakturu klubu. 

 

 

4. Ostatní 

 

STK upozorňuje oddíly, že od  po 4.4.2016 bude omezen provoz v Tuřanech, při vjezdu do 

Tuřan na ul. Sokolnická z důvodu výměny povrchu vozovky. Provoz bude řízen semafory. 

Vzhledem k vytíženosti komunikace se dá očekávat tvoření kolon v ranních a odpoledních 

hodinách. 

 

 

 

DK: 

 

Nepodmíněné tresty : 

 

- 2 SU: Putna Zdeněk (Kupařovice), Banongo Alain (Měnín) 

- 3 SU: Minář Lukáš (Střelice), Hájek Jiří (Mokrá-Horákov), Horna Tomáš (Modřice) 

- 4 SU: Vyhnalík Jiří (Lukovany) 

- 6 SU: Bělák Jan (Hrušovany) 

 

Peněžité tresty : 

 

- 1 500 Kč: Řeznovice 

 

Kontumace utkání : 

 

 III. tř. sk B Senorady - Řeznovice  3:0 

 

Sdělení DK :  

 Veškerá rozhodnutí DK OFS Brno - venkov jsou zveřejněna na úřední 

desce OFS, zde:  
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/318  nebo 

https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=318 

 

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/318
https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=318


RŮZNÉ: 

1) OFS Brno - venkov spustil dne 4.3.2016 nové internetové stránky, které najdete na adrese 

www.fotbalbrno-venkov.cz 

Veškeré nové informace budou zveřejňovány již pouze na těchto stránkách. 

 

 

 

 

     Ing. Tomáš Bradáč 

sekretář OFS Brno – venkov 

http://www.fotbalbrno-venkov.cz/

