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Úřední zprávy OFS č. 33   (16. 6. 2016) 
 

 

STK: 

 

 
1. Došlá pošta 

 Blučina/Měnín  – smlouva o sdruženém startu v kategorii st. žáků 

 Říčany/V. Knínice – smlouva o sdruženém startu v kategorii st. žáků 

 V.Knínice/Říčany - smlouva o sdruženém startu v kategorii ml. žáků  

 V. Šumice – žádost o povolení hrát soutěže st. žáků na OFS Vyškov 

 Blažovice  - žádost o povolení hrát soutěže st. žáků na OFS Vyškov 

 D. Loučky – žádost o povolení hrát soutěže st. žáků na OFS Blansko 

 V. Popovice – žádost o povolení hrát soutěže st. žáků na OFS Třebíč  

 Pozořice – propozice turnaje přípravek U9 a U11, STK bere na vědomí 

 
2. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

Zakřany – Ivančice „B“, v „6“ minutě zraněn hráč hostujícího družstva č. 9 Došek Dominik ID: 

97050138 (nastřelení míčem do hlavy), hráč odvezen RZS 

   

III. A muži 

Těšany – Žatčany, po ukončení SÚ nepotvrdil vedoucí host. družstva ZoU v IS FAČR, STK za 

porušení § 30 bod 2i SŘF, uděluje fotbalovému klubu Žatčany pořádkovou pokutu ve výši 200,- 

Kč. Rozhodčí utkání nezatrhl kolonku předat STK, R Kuropata 

Šlapanice „B – Blučina, D - 4x ŽK, H – 5x ŽK 

Modřice „B“ – Žabčice, po ukončení SÚ nepotvrdil vedoucí domácího družstva ZoU v IS 

FAČR, STK za porušení § 30 bod 2i SŘF, uděluje fotbalovému klubu Modřice „B“ pořádkovou 

pokutu ve výši 200,-. R nepotvrdil ZoU v časovém limitu a nezatrhl kolonku předat STK, R 

Staněk  

Prace – Měnín „B“, v ZoU neuveden zástupce kapitána host. družstva, R Minařík St. 

Kupařovice – RAFK „B“, v ZoU neuveden zástupce kapitána host. družstva, R Frydrych 

 

III. B muži 

Řeznovice – Troubsko, D – 5x ŽK 

Deblín – Prštice, H – 4x ŽK   

 

IV.A 

Podolí „B – Moutnice „B“, utkání nesehráno, nenastoupení družstva hostů. STK za porušení §7 

bod 1d SŘF předává do nejbližšího zasedání DK FO Moutnice „B“. STK dále za porušení čl. 5 

bod 11 RFS uděluje fotbalovému klubu Moutnice „B“, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 



Pozořice „B“ – Tvarožná, H – 6x ŽK  

Kobylnice – Blažovice „B“, v ZoU neuvedeni zástupci kapitána u obou družstev, R Leinweber 

   

IV.B 

Židlochovice – Babice, v ZoU neuvedeni zástupci kapitána u obou družstev, R Flodr 

 

IV.C 

bez závad 

 

OP dorost  - finálová utkání o přeborníka  
STK schválila obě finálová utkání o přeborníka dorostu. 

Újezd – Soběšice 0:0 

Soběšice – Újezd 2:1 

Přeborníkem soutěže OP dorostu se stalo družstvo Soběšic, do soutěží JmKFS postupují obě 

družstva. 

Družstvo fotbalového klubu Újezd u Brna, bude reprezentovat OFS Brno – venkov na družebním 

utkání s OFS Bratislava – vidiek, v úterý 21.6.2016 v Budmericích . 

 

OP st. žáků sk. 1-4 sk. A 

bez závad 

 

OP st. žáků sk. 1-4 sk. B 

Bosonohy – Kuřim „B“, R nepotvrdil ZoÚ v časovém limitu, R Jankes 

 

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 

bez závad 

 

OP ml. žáků sk. 5-8 sk. A 

bez závad 

 

OP ml. žáků sk. 5-8 sk. B 

bez závad 

 

OP st. přípravka 

bez závad 

 

OS st. přípravka sk. A 

bez závad 

 

OS st. přípravka sk. B 

bez závad 

 

 



OS st. přípravka sk. C 

bez závad 

 

OS st. přípravka sk. D 

bez závad 

 

Okresní přebor ml. přípravka 

bez závad 

 

OLD BOYS 

bez závad 

 

3. Změny termínů utkání 

 

III.B muži 

14. kolo, Radostice –Deblín, SO 18.6.2016 v 16:30  

 

 

4. 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 přípravky a mladší – 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. 

 

 

5. Stanovení termínu utkání o přeborníka OP starších a mladších žáků 

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

venkov následovně:  

ÚT 14.6.2016 v 17:30 Kuřim B – Podolí 

ČT 16.6.2016 v 17:30 Podolí – Kuřim B 

 

Pro určení vítěze a titulu okresního přeborníka starších žáků se postupuje dle SŘF § 18. 

 

 

 STK stanovila termíny pro sehrání finálového utkání o přeborníka mladších žáků OFS Brno 

– venkov následovně:  

ÚT 14.6.2016 v 17:30 Vysoké Popovice – Modřice 

ČT 16.6.2016 v 17:30 Modřice – Vysoké Popovice 

 

Pro určení vítěze a titulu okresního přeborníka starších žáků se postupuje dle SŘF § 18 

 



6. 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: Došek Pavel (Ketkovice), Pokorný Milan (Tvarožná), Urban Jaroslav (Tvarožná), 

Martinka Tomáš (Vys. Popovice), Tumanyan Edvard (Blučina) 

- 2 SU: Benhart Ladislav (Oslavany), Malecha Oldřich (Pozořice), Janeček Petr (Řeznovice) 

- 3 SU: Kalvoda Jaroslav (Újezd), Zouhar Pavel (Pozořice) 

- 2 měsíce: Jelínková Marcela (rozhodčí) 

- 6 měsíců: Cogan Mevlut (Šlapanice) 

 

Peněžité tresty : 

 

- 1000,- Kč: Šlapanice  

 

Neprojednáno : 

 Balaci Cristian (Těšany) - nesplnění § 41 DŘ FAČR 

 

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. 

Startovné bude splatné převodem na účet OFS 107-338100287/0100 nejpozději do 28.6.2016. 

Variabilní symbol = číslo klubu ve FAČR 623 xxxx. 

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


 

2) VV OFS zavedl od SR 2016 - 2017, z důvodu nízkého počtu rozhodčích, směrnici, že oddíly, 

které nemají žádného kvalifikovaného rozhodčího, musí odehrát svá soutěžní utkání v sobotu 

nebo neděli dopoledne. 

 

3) Losovací aktiv na SR 2016 - 2017 se uskuteční v pátek 1. 7. 2016 od 16:30 hod (prezence od 

16:00 hod) v Kongresovém sálu hotelu Avanti v Brně, ul. Střední 61. 

 

 

 

     Ing. Tomáš Bradáč 

sekretář OFS Brno – venkov 


