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Úřední zprávy OFS č. 29   (19. 5. 2016) 
 

 

STK: 

 

 
1. Došlá pošta 

 Oslavany „B“ – protest – chybně vyplněné údaje v ZoÚ 

 Rajhrad – zájem o zařazení družstva do soutěže mini přípravek – SR 2016/2017  

 Drásov – vyjádření k nedostavení se družstva na turnaj ml. přípravky 

 Střelice – vyjádření k nedostavení se družstva na utkání IV tř. sk. „B“ 

 Troubsko – vyjádření k nedostavení se družstva na turnaj ml. přípravky + náhradní 

termíny utkání  

 
2. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

Želešice – Ivančice „B“, v „8“ minutě zraněn hráč H č. 10 Jacko Tomáš ID 95071401 na levém 

rameni, hráč byl odvezen RZS do nemocnice 

Zakřany – Říčany D – 4x ŽK, R v ZoÚ nezatrhl kolonku předat STK (udělené OT – 4x ŽK), 

neuveden počet diváků, R Minařík Pavel    

   

III. A muži 

Mokrá/Horákov – Přísnotice, D – 4x ŽK, hráč Přísnotic č.13 Minařík Stanislav 92111718 

zraněn neúmyslně v souboji o míč – pravé rameno – odvezen RZS na vyšetření do nemocnice 

Dohrávka 20. Kolo Měnín B – Žatčany – utkání nesehráno, hosté se nedostavili. STK za 

porušení §7 bod 1d SŘF předává do nejbližšího zasedání DK FO Žatčany. 

 

III. B muži 

bez závad 

 

IV A muži 

bez závad 

 

IV B muži 

Babice – Střelice „B“, nesehráno, hosté se k utkání nedostavili. STK za porušení §7 bod 1d SŘF 

předává do nejbližšího zasedání DK FK Střelice B 

Hrušovany – Oslavany „B“, protest hostujícího družstva, proti údajům uvedeným v ZoÚ 

 

IV C muži 

bez závad 

 



OP dorost sk. sever  
Soběšice – Podolí, v Zoú neuvedena doba hry 2. poločasu a ZoÚ neuzavřen v časovém limitu, R 

Hasala 

 

OP dorost sk. jih 

bez závad 

  

OP st. žáků sk. 1-4 

Bosonohy – Střelice, v ZoÚ neuveden AR1, ani AR2, R Zonyga 

 

OP st. žáků sk. 5-8 

Lokomotiva „A“ – Měnin/Blučina, nesehráno,pro nenastoupení obou družstev. STK za porušení 

§7 bod 1d SŘF předává do nejbližšího zasedání DK FO Lokomotiva A. 

 

OP ml. žáků sk. 1-4 

bez závad 

 

OP ml. žáků sk. 5-8 

bez závad 

  

OP st. přípravka 

Vojkovice – Rosice, neuveden povrch hrací plochy, chybně uveden výsledek utkání (správně 

uveden ve zprávě R), v ZoU uvedeno nedostavení se R – nebyl delegován. 

Modřice – RAFK, brankář domácích není uveden na prvním místě v sestavě, R Tomsa 

Kuřim – RAFK, v ZoU neuveden hlavní pořadatel, R Tomsa 

Modřice – Kuřim, brankář domácích není uveden na prvním místě v sestavě, R Tomsa 

Kahan A – Tišnov, neoznačen brankář domácích, R Jeřábek 

Kahan A – Ivančice, neoznačen brankář domácích, R Jeřábek 

 

Okresní soutěž st. přípravka sk. „A“ 

Turnaj Střelice, nedostavil se R (Kačanolli) – všechna tři utkání turnaje 

Ořechov – Šlapanice, neoznačen brankář domácích, R Kunický J. 

Lažánky – Šlapanice, neuveden počet diváků, povrch hrací plochy a doba hry – tyto údaje jsou 

uvedeny ve zprávě R, R Kunický J. 

Ořechov – Lažánky, neuveden výsledek utkání a poločasu – uvedeno ve zprávě R, dle sdělení R 

nebylo možné tyto údaje uvést do příslušných kolonek 

 

Okresní soutěž st. přípravka sk. „B“ 

Rosice B – Tišnov B, brankář hostů není uveden na prvním místě v sestavě, R Jeřábek 

Tišnov B – Vys. Popovice, brankář domácích není uveden na prvním místě v sestavě, R Jeřábek 

 

Okresní soutěž st. přípravka sk. „C“ 

bez závad 

 

Okresní soutěž st. přípravka sk. „D“ 

bez závad 

 

Okresní přebor ml. přípravka sk. „A“ 

Drásov – Rosice A, nesehráno – domácí se nedostavili 

Šlapanice – Drásov, nesehráno – hosté se nedostavili 

Ivančice - Hrušovany, nesehráno – domácí se nedostavili 

 



 

OLD BOYS 

bez závad 

 

3. Změny termínů utkání 

 

III. A muži 

26. kolo, Těšany - Žatčany, SO 11.6.2016 v 12:00 

 

OP ml. žáci sk. B 1-4 

3. kolo, Střelice – V. Popovice, PÁ 20.5.2016 v 17:30 

 

OP st. přípravky 

14. kolo, Vojkovice – Modřice, PÁ 20.5.2016 v 16:30 

14. kolo, Modřice – Ivančice, PÁ 20.5.2016 v 17:30 

14. kolo, Vojkovice – Ivančice, PÁ 20.5.2016 v 18:30  

 

III. tř. st. přípravka sk. D 

9. kolo, Blažovice – Mokrá/Horákov, ÚT 31.5.2016 v 17:00 

 

III. tř. st. přípravka sk. „B“ 

8. kolo, V. Bítýška – V. Popovice, SO 4.6.2016 v 10:00 

8. kolo, V. Popovice – Zbraslav, SO 4.6.2016 v 11:00 

8. kolo, V. Bítýška – Zbraslav, SO 4.6.2016 v 12:00 

 

OP ml. přípravka sk. „A“ 

6. kolo, Ivančice „A“ – Blučina, NE 22.5.2016 v 9:00 

6. kolo, Blučina – Žabčice, NE 22.5.2016 v 10:00 

6. kolo, Ivančice – Žabčice, NE 22.5.2016 v 11:00 

 

OLD BOYS 

11. kolo, Želešice – Ivančice, PÁ 3.6.2016 v 18:00 

 

 

4. Projednání podaného protestu fotbalového klubu Oslavany 

STK na svém zasedání projednala protest FO Oslavany B proti chybně uvedeným údajům 

v ZoU (chybně uvedené střídání). STK po zjištění všech skutečností uznala protest za 

oprávněný. Za chybně zadané a potvrzené údaje STK ukládá družstvu Oslavany B pořádkovou 

pokutu ve výši 200,- Kč. 

 

5. Okresní pohár – finále   

Finále okresního poháru se uskuteční ve čtvrtek dne 19.5.2016 v 17.30 hodin na 

fotbalovém hřišti v Hrušovanech u Brna, mezi družstvy:  Modřice – Veverská Bítýška        

 

 

6. Sdělení STK k organizaci soutěže starších a mladších přípravek v novém soutěžním 

ročníku 2016/2017 

 

STK sděluje všem fotbalovým oddílům, kteří se chtějí přihlásit do soutěží v novém ročníku 

2016/2017, že soutěže budou organizovány tímto způsobem: 

OP starších a mladších přípravek se navrhuje turnajovým způsobem (celkový počet účastníků 

max. 9) 



III. třída starší a mladší přípravky – v případě zájmu o turnajový způsob soutěže bude 

vytvořena jedna skupina (případně 2) s počtem účastníků 9. Ostatní zájemci o soutěž přípravky, 

kteří nebudou mít zájem soutěžit turnajově, budou rozděleni podle regionů do skupin po 8 

účastnících s hracím systémem 2 zápasy (na 4 poločasy) celkem 14 utkání v základní části 

soutěže (10xpodzim + 4xjaro). Po podzimu bude soutěž rozdělena do nadstavbové části 1-4 a 5-

8.  

STK oslovuje kluby, zda mají zájem založit soutěž pro mini přípravky (5 – 6 let). 

Případným zájem je nutné nahlásit emailem na adresu: STK.OFSBO@seznam.cz 

nejpozději do 25.5.2016. Organizačně by tato soutěž byla s případnými zájemci 

konzultována při naplánovaném setkání. 

 

 

 

DK: 

 

Nepodmíněné tresty : 

 

- 1 SU: Dolíhal Daniel (Říčany), Morávek David (Opatovice) 

- 2 SU: Zvara Pavel (Mokrá-Horákov) 

- 1 měsíc: Butler David (Ořechov) - zákaz činnosti + pokuta 1.000,- Kč 

- 6 měsíců: Komárek Petr (Dolní Kounice) - zákaz činnosti + pokuta 3.000,- Kč 

 

Kontumace utkání: 

 Old Boys 11. Kolo, Střelice - Pozořice 3:0 + pokuta 500,- Kč 

 IV. B muži 16 kolo, Ořechov B - Dolní Kounice B 0:3 

 Ml. žáci sk. A 13 kolo, Těšany/Moutnice - Modřice 0:3 + pokuta 500,- Kč 

 III. A starší přípravka 2. jarní kolo, Dolní Kounice - Šlapanice 0:3 

 

 

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 

 

 

RŮZNÉ: 

 

1) VV FAČR revokoval dne 9.5.2016 své usnesení o nezveřejňování výsledků a tabulek a 

odsouhlasil neuveřejňování tabulek s tím, že výsledky se uveřejňovat mohou. Nyní tedy ve 

znění: „VV FAČR rozhodl o nezveřejňování tabulek soutěží u obou kategorií přípravek 

na všech úrovních.“ 
 

 

     Ing. Tomáš Bradáč 

sekretář OFS Brno – venkov 
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