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Úřední zprávy OFS č. 4   (11. 8. 2016) 
 

STK: 

 
1. Došlá pošta 

 Hlášenky mistrovských utkání + opravené hlášenky 

 Podolí – oznámení o odhlášení družstva v kategorii přípravek 

 Kuřim – oznámení o odhlášení družstva v kategorii mužů 

 Blučina – seznam hráčů sdruženého družstva Blučina/Měnín v kategorii st.žáků 

 Troubsko – vyjádření k ÚZ č. 2 (přepracování hlášenek) 

 
2. Předkolo Okresního poháru 

Troubsko – Šlapanice „B“, H – 4x ŽK, R nezatrhl kolonku předat STK uděleny OT (4xŽK), R 

(Leitgeb) 

Hrušovany – Moutnice, nedostavení se delegovaného R (Klein), utkání řídil AR1 Mrkvica, 

vedoucí hostujícího družstva nepotvrdil po ukončení SU ZoU v IS FAČR, STK za porušení §30 

bod 2i SŘF uděluje FK Moutnice pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

 

STK schválila výsledky 1. předkola poháru a postupující družstva do 1. kola, ve které se  

st. 24.8.2016 v 17:30 hod. utkají následující dvojice: 

o Popůvky – Střelice 

o Moutnice – Měnín 

o Tišnov „B“ – Ivančice „B“ 

o Oslavany – Zbraslav 

o Blažovice – Pozořice 

o Troubsko – Želešice 

o Vojkovice „B“ – Modřice 

o Mokrá/Horákov - Ořechov 

 
3. Hlášenky utkání 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby hrající soutěž OLD BOYS a soutěže ve 

Všech kategoriích mládeže na dodržení termínu pro odeslání hlášenek mistrovských 

utkání – 12.8.2016!!! 

 

 

4. 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 

 

5. 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!!! 

 

6. Odhlášení družstva Kuřim „B“  

STK obdržela oznámení fotbalového klubu Kuřim, ve kterém je uvedeno odhlášení družstva „B“ 

nužů ze soutěže III. tř.sk. „B“. STK za porušení §7 bod 2 SŘF, předává do nejbližšího zasedání 

DK FK Kuřim „B“, s návrhem vyloučení ze soutěže a udělení pořádkové pokuty dle článku 24 

bod 5b RFS ve výši 5 000,- Kč. Všechna družstva hrající soutěž III. tř.sk. „B“, mají v příslušném 

kole, kdy mělo být sehráno SÚ s družstvem Kuřimi „B“, volný los.   

 

7. Odhlášení družstva Podolí u Brna 

STK obdržela oznámení fotbalového klubu Podolí, ve kterém je uvedeno odhlášení družstva ml. 

přípravky ze soutěže OP ml. přípravek pro nedostatečný počet hráčů. Všechna družstva hrající 

soutěž OP ml. přípravky, mají v příslušném kole, kdy mělo být sehráno SÚ s družstvem Podolí, 

volný los.   

 

8. 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). 

 

 

 

DK: 

 

Nepodmíněné tresty : 

 

- 1 SU: Bakalík Radovan (Moutnice) 

 



Peněžité tresty : 

 

- 3.000 Kč: Hrušovany 

 

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) OFS upozorňuje kluby na povinnost zaslat na OFS „Evidenční listy“ všech trenérů působící 

v klubu. Termín je nejpozději do 31.8.2016. Pokud nemá klub žádného trenéra s platnou 

licencí, musí zaslat alespoň oznámení, že v současné době nemá žádného trenéra s licencí.   

Formulář je ke stažení na internetových stránkách OFS www.fotbalbrno-venkov.cz v sekci 

dokumenty ke stažení. 

 

 

 

     Ing. Tomáš Bradáč 

sekretář OFS Brno – venkov 
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