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Úřední zprávy OFS č. 1   (19. 7. 2016) 
 

STK: 

 
1. Sdělení fotbalovým klubům k organizaci soutěží starších a mladších přípravek 

STK tímto na základě stále se dotazujících oddílů sděluje, že soutěže starších a mladších 

přípravek jsou organizovány takto: 

 

OP starší přípravka – turnajový způsob  - 8 kol podzim, 8 jaro  

III.A a III.B starší přípravka – turnajový způsob – 8 kol podzim, 8 jaro  

III.C starší přípravka -  4 kolový dvojzápasový způsob – 10 kol podzim(5x doma a 5x venku) 

a 10 kol jaro(5x doma a 5x venku) – rozlosováno podle Bergerových 

tabulek 

III.D starší přípravka – dvojzápasový způsob pro 8 družstev - 10 kol podzim, potom podle 

umístění rozdělení na nástavbovou část podle umístění 1 – 4 a 5 – 8. Na jaře dohrávka 4 kol a 

pokračuje se 6 koly nástavby 

 

OP mladší přípravka - turnajový způsob  - 8 kol podzim, 8 jaro  

III.A mladší přípravka - turnajový způsob  - 8 kol podzim, 8 jaro  

III.B a III.C mladší přípravka - turnajový způsob  - 10 kol podzim, 10 jaro 

III.D mladší přípravka –  dvojzápasový způsob podle Bergerových tabulek. Tato 10 členná 

skupina bude na schůzi STK konané 3.8.2016 z důvodu 

vznesených požadavků na velké dojezdové vzdálenosti 

přerozdělena na dvě skupiny a podle toho se určí hrací systém 

soutěže. 

 
2. Svolání pracovní schůzky 

- určená všem zástupcům klubů účastnící se soutěže mladších přípravek skupiny III.D 

 

STK tímto oznámením svolává zástupce dále uvedených fotbalových klubů na pracovní schůzku  

k projednání návrhu změny na organizaci soutěže mladší přípravka III.D, která se uskuteční ve 

středu dne 3.8.2016 v 16.30 hodin v zasedací místnosti OFS Brno - venkov, hala Morenda, 

Vídeňská 9 : 

Blažovice, Drásov, Lažánky, Měnín, Prace, Radostice, Těšany, Veverská Bítýška, Viničné 

Šumice, Žabčice, Kahan C. 

 

3. Termín doručení hlášenek pro soutěže žáků, mladších a starších přípravek je stanoven    

   do 12.8.2016. 

 

     Ing. Tomáš Bradáč 

sekretář OFS Brno – venkov 


