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Úřední zprávy OFS č. 6   (25. 8. 2016) 
 

STK: 

 
1. Došlá pošta 

 Kupařovice/Jezeřany  - dohoda o sdruženém družstvu dorostu 

 Papírový ZoU  Vin. Šumice – Kupařovice 

 Zbýšov - ŘPS + plánek hřiště 

 Řeznovice - potvrzení o úhradě pokuty TJ Sokolu Senorady za nedostavení se k utkání 

 Oslavany – zdůvodnění nesehrání utkání  

 Drásov – žádost o povolení změny termín utkání (bude projednáno na příštím zasedání) 

 
2. Schvalování výsledků 

 

OP 

Veverská Bítýška – Blučina – utkání zahájeno v 16,45 hod z důvodu pozdního příjezdu H 

družstva – dopravní komplikace spojené s Velkou cenou Brna  

 

III.A 

Blažovice – RAFK „B“ hosté 4 x ŽK, r. Vrbka 

Vin. Šumice - Kupařovice – před utkáním ohlášena nefunkčnost internetového připojení, ZoU 

zahájen v papírové podobě, po odstranění závady proveden elektronický zápis, r. Staněk  

 

III.B  
bez závad 

 

IV.A 

Babice n. Sv. B – Tvarožná – ZK hostů uveden ve zprávě R, r Moder jej neuvedl v příslušné 

kolonce Zápisu 

Podolí B – Židlochovice – utkání odloženo pro nezpůsobilý terén. Dohoda o náhradním termínu 

na sobotu 5.11.2016 v 11.00 hodin , r. Vrbka 

STK důrazně upozorňuje oba oddíly, že utkání musí být odehráno nejpozději do 14 dnů poté, 

žádá oba oddíly, aby okamžitě zaslaly dohodu o náhradním termínu v uvedené době. V případě 

nedohody bude utkání nařízeno STK na náhradní termín. 

 

IV.B 

Ořechov B – Oslavany B – nesehráno - hosté se k utkání nedostavili. Písemně zaslali omluvu 

předem. STK předává oddíl Oslavany B k řešení do DK s návrhem na kontumaci utkání s 

výsledkem 3:0 a 3body ve prospěch Ořechov B. Oddílu Oslavany navrhuje za nedostavení se na 

utkání 1.500 Kč. 

Mělčany – Střelice B – hosté 4 x ŽK, r. Tomsa 



IV.C 

Lukovany – Domašov – r. Kokrda, pozdní příjezd na utkání z důvodu dopravní komplikace při 

VC Brno. Utkání zahájeno později. 

Moravské Knínice – Chudčice – utkání odloženo pro nezpůsobilý terén. Dohoda o náhradním 

termínu na čtvrtek 1.9.2016 v 17.30 hodin. STK souhlasí s termínem bez čekací doby. 

 
3. Změny termínů utkání 

 

III. A 

11. kolo, Pozořice – Žabčice, SO 15.10.2016 v 15:00 

 

IV. A 

4. kolo, Moutnice „B“ – Babice n/Sv. „B“, SO 10.9.2016 v 10:30 

 

IV. B 

5. kolo, Střelice „B“ – Mor. Bránice, NE 2.10.2016 v 12:30 

 

III. E mladší přípravka 

3. kolo, Lažánky - Drásov, SO 17.9.2016 v 10:30, hřiště Drásov 

8. kolo, Drásov - Lažánky, PÁ 21.10.2016 v 17:00, hřiště Lažánky 

  

 

4. Hlášenky utkání 

STK provedla kontrolu opravených hlášenek a konstatuje, že všechny byly uloženy do IS, 

vyjma hlášenek mladší přípravky Kahan A, Kahan B a Kahan C. 

 

 STK provedla změnu začátku utkání některých hlášenek Old Boys, z důvodů pozdních 

začátků utkání dle TL. 

 STK žádá oddíl Podolí u Brna o předložení nové hlášenky OP starší přípravky 

z důvodů pozdních začátků utkání. 

 STK žádá oddíl Rosice o předložení nové hlášenky III. tř. sk. B starší přípravky 

z důvodů pozdních začátků utkání a dále nové hlášenky mladší přípravky Rosice B u III. 

tř. sk. C. 

 STK žádá oddíl Zbraslav o předložení nové hlášenky mladší přípravky III. tř. sk. C a 

doplnění 6. kola. 

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

30.8.2016!!!! V opačném případě platí původní termíny dle termínové listiny a další změny 

budou již zpoplatněny. 
 

 

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!!! 

 

 

 

 

 

 



DK: 

 

Nepodmíněné tresty : 

 

 

Kontumace utkání : 

 IV. B muži, 1.kolo, Ořechov „B“ - Oslavany „B“    3:0 

 

Peněžité tresty : 

 

- 1.500 Kč: Oslavany B 

- 5.000 Kč: Dolní Kounice B 

 

 

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. 

 

2) V IS FAČR jsou již zpracovány všechny doručené hlášenky družstev všech soutěží. Žádáme 

kluby o kontrolu uvedených údajů a v případě nesrovnalostí kontaktuje sekretáře OFS  p. 

Bradáče. 

 

 

 

     Ing. Tomáš Bradáč 

sekretář OFS Brno – venkov 

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/318
https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=318
http://www.fotbalbrno-venkov.cz/

