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OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO - VENKOV 
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Úřední zprávy OFS č. 30   (26. 5. 2016) 
 

 

STK: 

 

 
1. Došlá pošta 

 Žatčany – vyjádření k nedostavení se družstva - 2x 

 Pozořice – vyjádření k nedostavení se družstva 

 Moutnice – protest proti nemožnosti vyplnit ZoU v IS FAČR 

 Opatovice – žádost o soutěž mini přípravek 

 Papírový ZoU z utkání 23. kola III. tř. sk. „ B“; Troubsko – D. Kounice, STK bere na 

vědomí 

 Papírový ZoU z utkání 19. kola IV. tř. sk. „ A“; Blažovice „B“ – Pozořice „B“, STK bere na 

vědomí 

 
2. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

Želešice – Ořechov, D – 7x ŽK, H – 5x ŽK 

   

III. A muži 

Žatčany – Šlapanice „B“ utkání nesehráno, nenastoupení družstva domácích. 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 

Hrušovany – Ořechov „B“, v „64“ minutě zraněn hráč host. družstva č. 8 Bartoněk Marek ID 

85080384 – bezvědomí (zapadnutý jazyk), hráč odvezen RZS do nemocnice 

 

IV C muži 

Ketkovice – Zakřany „B“, v „40“ minutě zraněn hráč dom. družstva č. 6 Střecha Miroslav ID 

93060352 – levé koleno, hráč byl odvezen do nemocnice, nepotvrzena základní část vedoucími 

obou družstev,  R Kadlec převzal ZoU, který nedoložil na STK. STK za chybný postup R, 

předává do nejbližšího zasedání KR 

Vev. Knínice – Tišnov B, v ZoU neuveden hl. pořadatel, R (OFS HO), STK za porušení §41 

bod 2a SŘF uděluje FK V. Knínice pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč.  



OP dorost sk. sever  
Domašov/Říčky – Svratka Brno „B“, v ZoU neuvedena doba hry 2. pol., R Leinweber 

 

OP dorost sk. jih 

bez závad 

  

OP st. žáků sk. 1-4 sk. A 

Lokomotiva „B“ – Pozořice, v ZoU neuveden AR1, ani AR2, nezdůvodněn nastavení doby hry 

1a 2. pol., R Arutiunian 

 

OP st. žáků sk. 1-4 sk. B 

Střelice – Oslavany, po ukončení SÚ nepotvrdil vedoucí host. družstva ZoU v IS FAČR, STK 

za porušení §30 bod 2i SŘF uděluje pořádkovou pokutu FK Oslavany ve výši 200,- Kč  

 

OP st. žáků sk. 5-8 sk. A 

bez závad 

 

OP st. žáků sk. 5-8 sk. B 

bez závad 

 

OP ml. žáků sk. 1-4 sk. A 

bez závad 

 

OP ml. žáků sk. 1-4 sk. B 

Střelice – V. Popovice, v ZoU chybně uveden konečný výsledek a výsledek poločasu, R Vrbka 

 

OP ml. žáků sk. 5-8 sk. A 

bez závad 

 

OP ml. žáků sk. 5-8 sk. B 

Říčany/V. Knínice – D. Loučky, v ZoU chybně uveden výsledek z důvodu výpadku IS, R 

Harásek 

 

OP st. přípravka 

bez závad 

 

Okresní soutěž st. přípravka sk. „A“ 

bez závad 

 

Okresní soutěž st. přípravka sk. „B“ 

bez závad 

 

Okresní soutěž st. přípravka sk. „C“ 

bez závad 

 

Okresní soutěž st. přípravka sk. „D“ 

bez závad 

 

Okresní přebor ml. přípravka sk. „A“ 

bez závad 

 

 



OLD BOYS 

Ivančice – Pozořice, utkání nesehráno, nenastoupení družstva hostí. STK za porušení §7 bod 1d 

SŘF předává do nejbližšího zasedání DK FO Pozořice. 

 

 

3. Změny termínů utkání 

 

III. A muži 

14. kolo, RAFK „B“ – Šlapanice „B“, SO 18.6.2016 v 14:00 

 

III. B muži 

14. kolo, Prštice – Kuřim „B“, SO 18.6.2016 v 16:30 

 

OP st. žáci sk. A 1-4 

Podolí – Těšany/Moutnice, PÁ 10.6.2016 v 18:00, neschválená změna termínu, chybí souhlas 

soupeře 

 

OP st. žáci sk. B 1-4 

5. kolo, Střelice – Bosonohy, NE 5.6.2016 v 14:15 

 

III. tř. st. přípravka sk. D 

10. kolo, Mokrá/Horákov – V. Šumice, ÚT 14.6.2016 v 17:00 

 

III. tř. ml. přípravka sk. „B“ 

8. kolo, Lažánky - Čebín, ÚT 31.5.2016 v 16:30 

8. kolo, Čebín – V. Bítýška, ÚT 31.5.2016 v 17:30 

8. kolo, Lažánky – V. Bítýška, ÚT 31.5.2016 v 18:30 

 

OLD BOYS 

13. kolo, Bosonohy – Modřice, PÁ 21.5.2016 v 18:00 

 

 

4. Projednání podaného protestu fotbalového klubu Moutnice „B“ 

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

bod 3 Procesního řádů FAČR uznává protest FK Moutnice, jako oprávněný v plném 

rozsahu, neboť k poruše systému došlo v rámci celé sítě FAČR.  

 Fotbalový klub Moutnice, nepostupoval dle §9 bod 4 a 5 SŘF. STK za porušení výše 

uvedenému § SŘF, uděluje FK Moutnice pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

 

5. Okresní pohár – finále   

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

fotbalovém hřišti v Hrušovanech u Brna, mezi družstvy: 

 

Modřice – Veverská Bítýška 0:4 

 
Družstvo fotbalového klubu V. Bítýška postoupilo jako vítěz Okresního poháru do předkola    

Krajského poháru v soutěžním ročníku 2016/2017.         

 

 

 

 



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 na základě zájmu některých FO se bude snažit založit soutěž pro mini přípravky (5 – 6 let). 

Organizačně by tato soutěž byla s případnými zájemci konzultována při naplánovaném setkání. 

 

 

7. Stanovení termínu utkání o přeborníka OP dorostu 

 STK stanovila termíny pro sehrání finálového utkání o přeborníka dorostu OFS Brno – 

venkov následovně:  

ST 8.6.2016 v 17:30 Újezd – Soběšice 

So 11.6.2016 v 14:15 Soběšice – Újezd 

STK bude akceptovat případnou doloženou a potvrzenou změnu termínu. 

 

 

8. Sdělení přeborníkům OP dorostu a starší žáků 

 

Celkový vítěz přeborníka dorostu a starších žáků za OFS Brno - venkov sehraje dne 21.6.2016 

(úterý) družební střetnutí s vítězem přeborníka dorostu a starších žáků ObFZ Bratislava - vidiek 

v Budmericích (SR). Dopravu zajišťuje OFS Brno - venkov (včetně nákladů). Pozvánku obdrží 

klub po sehrání odvetného finálového utkání dne 11.6.2016, resp. 17.6.2016. Družebního 

střetnutí se zúčastní pouze kluby z OFS Brno - venkov (netýká se klubů z MěFS Brno). 

 

Program družebního střetnutí 21.6.2016: 

14:30 hod,  starší žáci U15, vítěz soutěží ObFZ BA vidiek - vítěz soutěží OFS Brno - venkov 

16:00 hod, dorost U19, vítěz soutěží ObFZ BA vidiek - vítěz soutěží OFS Brno - venkov 

 

 

 

DK: 

 

Nepodmíněné tresty : 

 

- 1 SU: Dofek Martin (Modřice), Benedikt Lukáš (Příbram) 

- 2 SU: Pokorný Dominik (Slatina) 

- 5 SU: Rozprým Dalimil (Podolí) 

 

 

 



Kontumace utkání: 

 IV. B muži, 18.kolo, Babice u Rosic - Střelice B 3:0 + pokuta 1.500,- Kč 

 III. A muži, 20.kolo, Měnín B - Žatčany 3:0 + pokuta 1.500,- Kč 

 OP starší žáci sk. A, kolo N2, Lokomotiva A -Měnín/Blučina 0:3 + pokuta 500,- Kč 

 OP ml. přípravka, 5.kolo, Šlapanice - Drásov 3:0 + pokuta 100,- Kč 

 OP ml. přípravka, 5.kolo, Drásov - Rosice A 0:3 + pokuta 100,- Kč 

 Ml. přípravka sk. A, 5.kolo, Těšany/Moutnice - Ivančice 3:0 + pokuta 100,- Kč 

 Ml. přípravka sk. A, 5.kolo, Ivančice - Hrušovany 0:3 + pokuta 100,- Kč 

 III. A muži, 23.kolo, Žatčany - Šlapanice B 0:3 + pokuta 1.500,- Kč 

 Old Boys, 13.kolo, Ivančice - Pozořice 3:0 + pokuta 500,- Kč 

 

 

Vyhovuje se: 

 

 Filípek Adam (Lažánky) 

 

 

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 OFS Brno - venkov rozhodl v souladu se SŘF §8 odst. 1c) o zavedení „startovného“ od SR 

2016 - 2017, které činí pro každé družstvo dospělých 500,- Kč, pro družstvo dorostu a žáků 

300,- Kč a pro družstvo přípravek 100,- Kč. 

 

2) VV OFS zvažuje od SR 2016 - 2017, z důvodu nízkého počtu rozhodčích, opětovné zavedení 

směrnice, že oddíly, které nemají žádného kvalifikovaného rozhodčího, musí odehrát svá 

soutěžní utkání v sobotu nebo neděli dopoledne. 

 

 

 

     Ing. Tomáš Bradáč 

sekretář OFS Brno – venkov 

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

