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Úřední zprávy OFS č. 3   (4. 8. 2016) 
 

STK: 

 
1. Došlá pošta 

 Hlášenky mistrovských utkání + opravené hlášenky 

 Rajhradice  – ŘPS + plánek hřiště 

 Podolí – oznámení o odhlášení družstva v kategorii přípravek 

 Hrušovany  – oznámení o odhlášení družstva v kategorii dorostu  

 

 
2. Hlášenky utkání 

STK provedla kontrolu v termínu zaslaných hlášenek a konstatuje, že ke dni 3.8.2016, eviduje 

následující chyby a nedostatky: 

 

OP muži: 

Zbraslav: 7. kolo, 18.9. 2016 16:00, Zbraslav - Ivančice „B“, čas SÚ neodpovídá času SÚ 

uvedenému v TL 

Zakřany: v hlášence neuvedeno 1. kolo 

Želešice: 4. kolo, 28.8.2016 16:30, Želešice – Ochoz, datum SÚ neodpovídá datu uvedenému v 

TL  

 

III. A muži: 

Vojkovice „B“: 8. kolo, 25.9.2016 v 15:30, Vojkovice „B“ – Rajhradice „B“,soupeř uvedený 

v hlášence neodpovídá skutečnému soupeři v daném kole,dle rozlosování (Rajhrad „B“) 

V. Šumice: 1. kolo, 6.10.2016 v 10:30, V. Šumice – Šlapanice „B“, datum SÚ neodpovídá datu 

uvedenému v TL 

 

III. B muži: 

Deblín: 7. kolo, 18.9.2016 v 16:30, Deblín – V. Popovice, čas SÚ neodpovídá času SÚ 

uvedenému v TL 

Senorady: 9. kolo, 1.10.2016 v 15:30, Senorady – Deblín, čas SÚ neodpovídá času SÚ 

uvedenému v TL,  

13. kolo, 23.10.2016 v 14:30, Senorady – Troubsko, číslo soutěžního kola v hlášence, 

neodpovídá číslu soutěžního kola dle rozlosování 

Drásov: 7. kolo, 28.9.2016 v 15:30, Drásov – Zbýšov, datum SÚ neodpovídá datu uvedenému 

v TL, chybí dohoda 

 

IV. B muži:  

Budkovice, v hlášence chybně uvedená následující soutěžní kola – 4, 6, 7, 9, neodpovídají kolům 

uvedeným v TL 

 



 

IV. C muži:  

Příbram: 1. kolo, 21.8.2016 v 16:30, Příbram – Říčany „B“, soupeř uvedený v hlášence 

neodpovídá skutečnému soupeři v daném kole,dle rozlosování (Babice u Rosic) 

Vev. Knínice: 7. Kolo, 28.9.2016 v 15:00, Vev. Knínice – Domašov-Říčky, datum SÚ 

neodpovídá datu uvedenému v TL, chybí dohoda 

 

Oddíly Kobylnice, Troubsko B, Moravské Bránice, Lukovany přepracují 

hlášenky na termíny utkání SOBOTA celý den nebo NEDĚLE dopoledne dle 

schválené směrnice OFS ! 
 

 

STK žádá Všechny výše uvedené kluby, které mají chyby v hlášence o vyhotovení nové 

hlášenky s označením slova oprava a zaslání Všem uvedeným soupeřům a v kopii na 

sekretariát OFS – T. 5.8.2016!!!!  

 

 

3. Změna organizace soutěže ml. přípravky III.D 

STK provedla na základě schůzky a podnětů (dojezdová vzdálenost) na schůzce se zástupci 

klubů, hrající soutěž III. D ml. přípravky, následující změnu: 

STK provedla rozdělení dané soutěže na skupinu III.D a III.E , kterou tvoří následující družstva 

s přidělenými losovacími čísly: 

III.D: 

1. Blažovice 

2. Měnín 

3. Prace 

4. Těšany 

5. V. Šumice 

6. Žabčice 

 

III. E: 

1. Drásov 

2. Radostice 

3. Lažánky 

4. V. Bítýška 

5. Čebín 

6. Volný los 

 

Obě skupiny budou hrát hracím systémem čtyřkolově, dle rozlosování Bergera, termíny uvedené 

v TL pro soutěž III. tř. ml. přípravky, zůstávají v platnosti 

 

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 Hrušovany u Brna  

STK obdržela oznámení fotbalového klubu Hrušovany u Brna, ve kterém je uvedeno odhlášení 

družstva dorostu ze soutěže OP dorostu pro nedostatečný počet hráčů. STK za porušení §7 bod 

2 SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK FK Hrušovany, s návrhem pořádkové pokuty dle 



článku 24 bod 5c RFS ve výši 3 000,- Kč. Všechna družstva hrající soutěž OP dorostu, mají 

v příslušném kole, kdy mělo být sehráno SÚ s družstvem Hrušovan, volný los.   

 

6. Odhlášení družstva Podolí u Brna 

STK obdržela emailovou poštou, oznámení fotbalového klubu Podolí u Brna, ve kterém je 

uvedeno odhlášení družstva ml. přípravky ze soutěže OP ml. přípravek pro nedostatečný počet 

hráčů. STK uvedené sdělení neschvaluje a požaduje doložení žádosti v písemné podobě 

s podpisem statutárního zástupce fotbalového klubu Podolí u Brna.   

 

 

7. Věková kategorie v soutěži OLD BOYS 

STK stanovila, že v soutěži OLD BOYS v SR 2016/2017 mohou startovat hráči ve věku 40 let a 

více (hráč musí dovršit věk 40 let v průběhu příslušného kalendářního roku – pro podzim 2016 

po 1.1.1976 a pro jaro 2017 po 1.1.1977). 

 

 

 

 

     Ing. Tomáš Bradáč 

sekretář OFS Brno – venkov 


