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Úřední zprávy OFS č. 5   (18. 8. 2016) 
 

STK: 

 
1. Došlá pošta 

 Hlášenky mistrovských utkání + opravené hlášenky 

 Senorady – žádost o vymožení pořádkové pokuty 

 Troubsko – ŘPS + plánek hřiště 

 D. Kounice – odhlášení družstva ze soutěže 

 
2. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

Modřice – Moutnice, H – 4x ŽK 

Říčany – V. Bítýška, H – 5x ŽK 

 

III. A muži 

Šlapanice „B“ – Těšany, D – 4x ŽK 

Kupařovice – Přísnotice, D – 4x ŽK 

 

III. B muži 

Oslavany – Deblín, v „78“ minutě odstoupil brankář h. družstva Staněk Michal ID: 88010437 

(žebra) 

Zbýšov – D. Loučky, v „55“ minutě zraněn hráč h. družstva Burian Václav ID: 90120773 (pravá 

strana břicha), hráč odvezen RZS do nemocnice 

Ketkovice – Senorady, H – 4x ŽK 

V. Popovice – Drásov, D – 5x ŽK, v „12“ zraněn hráč d. družstva Voneš Marek ID: 83051536 

(levé rameno), hráč odvezen autem do nemocnice na vyšetření 

 

 
3. Změny termínů utkání 

 

Okresní pohár  

1. kolo, Tišnov „B“ – Ivančice „B“, ÚT 30.8.2016 v 17:30 

1. kolo, Vojkovice „B“ – Modřice, ST 31.8.2016 v 17:30 

 

III. A  

4. kolo, Pozořice – Blažovice, SO 27.8.2016 v 16:30 

 

IV. A  

3. kolo, Pozořice „B“ – Moutnice „B“, SO 3.9.2016 v 10:30 

 



IV. B 

2. kolo, Střelice „B“ – Troubsko „B“, NE 28.8.2016 v 11:00 

  

 

4. Hlášenky utkání – zjištěné závady a nedostatky: 

STK provedla ke dni 17.8.2016 kontrolu hlášenek v kategorii mládeže a OLD BOYS a zjistila 

následující závady a nedostatky: 

 

OP st. žáci: 

Říčany/V. Knínice: 4. kolo, Říčany/V. Knínice – V. Bítýška, ST 28.9.2016 v 13:00, chybí 

dohoda 

Modřice: chybí hlášenka  

 

OP ml. žáci sk. „A“: 

Podolí: 2. kolo, Podolí – Hrušovany, NE 4.9.20016 v 9:00, termín kola SU v hlášence 

neodpovídá termínu kol uvedenému v TL 

Modřice: chybí hlášenka 

Žabčice: chybí hlášenka 

 

OP ml. žáci sk. „B“: 

Ivančice „B“: 8. kolo, Ivančice „B“ – Říčany/V. Knínice, Ne 30.10.2016 v 10:00, termín kola 

SU v hlášence neodpovídá termínu kol uvedenému v TL 

 

III. A st. přípravka: 

Modřice: chybí hlášenka 

 

III. C st. přípravka: 

Žabčice: chybí hlášenka 

 

OP ml. přípravka: 

Vojkovice: Opravit celou hlášenku z důvodu neodpovídajícího času SU v 2 a 7. kole a doplnit do 

hlášenky 8. kolo 

Kahan „B“: Opravit chybně uvedená kola v hlášence (2+8) 

Kahan „A“: Opravit celou hlášenku z důvodu chybně uvedených kol 

 

III. A ml. přípravka: 

Blučina: chybí hlášenka 

Modřice: chybí hlášenka 

 

III. E ml. přípravka: 

Kahan „C“: chybí hlášenka 

 

IV. D ml. přípravka: 

Žabčice: chybí hlášenka 

 

OLD BOYS: 

Modřice: chybí hlášenka 

 

STK vyzývá Všechny výše uvedené kluby k odstranění závad a nedostatků v termínu do 

23.8.2016!!!! V opačném případě platí původní termíny dle termínové listiny a další změny 

budou již zpoplatněny. 
 



5. Odhlášení družstva D. Kounice „B“  

STK obdržela oznámení fotbalového klubu D. Kounice, ve kterém je uvedeno odhlášení družstva 

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

zasedání DK FK D. Kounice „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 IV. tř.sk. „B“, 

mají v příslušném kole, kdy mělo být sehráno SÚ s družstvem D. Kounice „B“, volný los.   

 

6. Upozornění pro fotbalový klub – Řeznovice 

STK vyzývá fotbalový klub Řeznovice ke splnění povinnosti vyplývající z rozhodnutí DK OFS 

Brno-venkov ze dne 6.4.2016 – nedostavení se k SÚ III.B mezi družstvy Senorady – Řeznovice. 

Fotbalový klub Řeznovice za uvedené provinění má dle článku 24 odst. 1 RFS povinnost 

uhradit pořádajícímu klubu úhradu nákladů ve výši 3 000,- Kč. Dle sdělení fotbalového klubu 

Senorady, k úhradě platby dosud nedošlo, STK nařizuje uhradit výše uvedenou částku 

v termínu do 24.8.2016 a doklad o zaplacení zaslat k rukám STK v termínu do 26.8.2016. 

V případě nesplnění povinnosti vyplývající z článku 24 odst. 1 RFS, bude fotbalový klub 

Řeznovice, předán do DK!!! 

 

7. 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!!! 

 

 

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: Drápal Štěpán (Vin. Šumice), Procházka Michal (Oslavany) 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/318
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. 

 

2) V IS FAČR jsou již zpracovány všechny doručené hlášenky družstev dospělých, dorostu, 

starších a mladších žáků. Žádáme kluby o kontrolu uvedených údajů a v případě 

nesrovnalostí kontaktuje sekretáře OFS  p. Bradáče. 

 

 

 

     Ing. Tomáš Bradáč 

sekretář OFS Brno – venkov 

http://www.fotbalbrno-venkov.cz/

