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Úřední zprávy OFS č. 2   (28. 7. 2016) 
 

STK: 

 
1. Došlá pošta 

 Hlášenky mistrovských utkání 

 V. Šumice – odhlášení družstva ze soutěže ml. přípravky 

 Lažánky – rozlosování a propozice turnaje, STK bere na vědomí 

 Kuřim – změna sekretáře a administrátora: Michal Plšek, Popkova 995, 664 34 Kuřim,  

 724 671 148, michal.plsek@hartmann.info 

 Říčany - rozlosování a propozice turnaje, STK bere na vědomí 

 Kahan – přihláška st.+ml. žáků do soutěží, STK schvaluje a zařazuje obě družstva (viz. 

opravený seznam družstev a losovací čísla na webových stránkách svazu) 

 
2. Změny termínů utkání 

 

Okresní pohár 

1.předkolo, Tišnov „B“ - Říčany, Ne 31.7.2016 v 17:30 

1.předkolo, Hrušovany – Moutnice, So 6.8.2016 v 17:00 

1.předkolo, Vojkovice „B“ – Blučina, So 6.8.2016 v 10:30 

1.předkolo, Babice u Rosice – Popůvky, So 6.8.2016 v 17:30   

1.předkolo, Oslavany – Zakřany, So 6.8.2016 v 17:30   

 

 
3. Hlášenky utkání 

STK provedla kontrolu v termínu zaslaných hlášenek a konstatuje, že ke dni 27.7.2016, obdržela 

hlášenky od Všech družstev hrající soutěže OFS Brno-venkov v kategorii dospělých. Po 

provedení kontroly údajů na hlášence, budou hlášenky zadány do systému IS FAČR. 

 

 

4. Upozornění pro fotbalové kluby  

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby, hrající soutěže řízené STK OFS Brno-venkov 

na nový SŘF, který má účinnost od 1.7.2016 a je k dispozici na 

https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy?category=1 a žádá o důkladné 

prostudování!!! 

 

5. Odhlášení družstva a přeřazení družstva ml. přípravky FK V. Šumice 

STK obdržela písemnou žádost fotbalového klubu TJ Sokol Viničné Šumice na odhlášení 

družstva ml. přípravky ze soutěží řízených STK OFS Brno-venkov a schválení startu uvedeného 

družstva v soutěžích řízených STK OFS Vyškov.  
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STK po zvážení Všech okolností uvedenou žádost fotbalového klubu TJ Sokol Viničné Šumice 

zamítá a požaduje setrvání družstva ml. přípravky uvedeného fotbalového klubu v soutěži ml. 

přípravek, řízenou STK OFS Brno-venkov. 

 

6. Věková kategorie v soutěži OLD BOYS 

STK stanovila, že v soutěži OLD BOYS v SR 2016/2017 mohou startovat hráči narozeni po 

1.1.1976  a starší 

 

7. Neúčast na losovacím aktivu 

STK za nesplnění povinnosti dle článku 3 bod 3 RFS účast na losovacím aktivu, bude 

následujícím fotbalovým klubům, udělena pořádková pokuta ve výši 500,- Kč: 

Dolní Kounice, Hrušovany, Kobylnice, Lukovany, Medlov, Bosonohy 

 

8. Upozornění pro fotbalové kluby 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby, které jsou přihlášeny do soutěže III.D ml. přípravky 

+ družstvo Kahan „C“ na informační schůzku, která se koná ve středu 3.8.2016 v 16:30 

v zasedací místnosti hala Morenda, Vídeňská 9.  

 

 

 

 

     Ing. Tomáš Bradáč 

sekretář OFS Brno – venkov 


