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Úřední zprávy OFS č. 7   (1. 9. 2016) 
 

 

STK: 

 
1. Došlá pošta 

 

 Hlášenky mistrovských utkání + opravené hlášenky 

 Blažovice – podnět k prošetření nastoupení hráče Vojtěcha Dvořáka 

 OFS Brno-venkov – pravidla soutěže st. + ml. přípravek 

 ZoÚ – doplnění údajů do IS FAČR 

 Mokrá -Horákov/Ochoz – seznam hráčů sdruženého družstva v kategorii st. žáků 

 Měnín/Blučina - seznam hráčů sdruženého družstva v kategorii ml. žáků 

 Říčany - seznam hráčů v kategorii ml. přípravky 

 Měnín-Střelice – žádost o sehrání utkání 2. kola Okresního poháru v rámci mistrovského 

utkání OP dospělých 

 Blučina – ŘPS + plánek hřiště 

 Podolí – potvrzená změna termínu odloženého utkání 1. kola IV tř, dosp. sk. „A“  

 

 

2. Schvalování výsledků 

 

Okresní pohár 

Moutnice – Měnín, H - 4x ŽK, vedoucího host. družstva po ukončení SÚ, nepotvrdil ZoÚ v IS 

FAČR, STK za porušení § 30 bod 2i SŘF a §61 bod 2 SŘF, uděluje fotbalovému klubu Měnín 

pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

Popůvky – Střelice, D – 4x ŽK 

 

OP muži 

Modřice – Ořechov, v „66M“ zraněn hráč domácího družstva č. 2 Viktorin Tomáš ID: 

97050638 (beder. oblast), hráč odvezen RZS do nemocnice 

 

III. A muži 

Žabčice – Měnín „B“, v ZoÚ neuveden u domácího družstva zástupce kapitána, (R Kunický 

Libor) 

 

III. B muži 

Tišnov „B“ – D. Loučky, R neuzavřel ZoÚ v časovém limitu, (R Tichánek – JmKFS) 

 

IV. A muži 

bez závad 

 



IV. B muži 

M. Bránice – Mělčany, SÚ zahájeno „10M“ po ÚZ z důvodu výpadku IS FAČR 

 

IV. C muži 

Chudčice – V. Bítýška „B“, v „68M“ zraněn hráč hostujícího družstva č. 11 Koláček Adam ID: 

96121388 (levá ruka), hráč odvezen RZS do nemocnice. SÚ zahájeno „10M“ po ÚZ z důvodu 

výpadku IS FAČR 

 

OP dorost 

Tuřany – V. Bítýška, D – 4x ŽK 

Podolí – Těšany, SÚ zahájeno „10M“ po ÚZ z důvodu výpadku IS FAČR  

 

 

3. Změny termínů utkání 

 

Okresní pohár  

2. kolo, Blažovice – Želešice, ST 7.9.2016 v 17:00 

 

IV. A  

4. kolo, Opatovice – Podolí „B“, SO 10.9.2016 v 16:00 

1. kolo, Podolí „B“ – Židlochovice, ST 7.9.2016 v 17:00, dohoda 

 

III. tř. ml. přípravka sk. „A“  

3. kolo, Blučina – Želešice, SO 17.9.2016 v 10:00  

 
 

4. Hlášenky utkání – zjištěné závady a nedostatky: 

STK provedla ke dni 31.8.2016 kontrolu hlášenek v kategorii mládeže a OLD BOYS a 

konstatuje, že obdržela Všechny hlášenky, včetně provedených oprav a hlášenky, jsou zadány 

v IS FAČR. 

 

5. Žádost FK Měnín a  FK Střelice 

STK obdržela písemnou žádost od fotbalových klubů Tělocvičná jednota Sokol Střelice a SK 

Měnín na sehrání utkání 2. kola Okresního poháru v rámci 7. kola Okresního přeboru dne 

18.9.2016 v 15:30 hod. na hřišti ve Střelicích. STK uvedenou žádost schvaluje a upozorňuje oba 

fotbalové kluby, že v IS FAČR budou nahrány ZoÚ ve dvou vyhotoveních a je nutné vyplnit 

zápis a Všechny náležitosti v obou ZoÚ  (1x soutěžní utkání + 1x pohárové utkání). V případě 

nerozhodného výsledku se o postupujícím do dalšího kola Okresního poháru, dle platných 

pravidel fotbalu, rozhodne střelbou z pokutových kopů. 

 

6. Prošetření nastoupení hráče Vojtěcha Dvořáka 

STK na základě písemného podnětu projednala případ neoprávněného nastoupení hráče 

Vojtěcha Dvořáka ID: 89061261 v utkání 2. kola IV. tř. sk. „A“ v SÚ Židlochovice: Blažovice 

„B“. Na zasedání STK dne 31.8.2016 se dostavil vedoucí družstva Blažovic „B“ p. Paulík Jan 

ID: 70090548, který potvrdil, že v uvedeném SÚ uvedený hráč nenastoupil a dále uvedl, že při 

vyplňování ZoÚ v IS FAČR, kdy byla v rámci celé sítě porucha systému, došlo k uvedení 

jiného hráče, za což se p. Paulík na zasedání STK omluvil.  

STK na základě zjištěných skutečností, předává do nejbližšího zasedání DK, fotbalový klub 

Blažovice „B“ za porušení §7 bod 1h SŘF a dále vedoucího družstva p. Paulíka Jana ID: 

70090548. STK dále za porušení § 31 bod 2i SŘF a § 61 bod 2 SŘF, uděluje fotbalovému klubu 

Blažovice, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

    



7. Rozlosování 2. kola Okresního poháru 

STK na základě schválených výsledků 1. kola Okresního poháru, provedla rozlosování 2. kola 

Okresního poháru, které bude sehráno ve čtvrtek 8.9.2016 v 17:00: 

 Střelice – Měnín 

 Tišnov „B“ – Oslavany 

 Blažovice – Želešice 

 Vojkovice „B“ – Mokrá/Horákov 

 

8. Vyjádření ke změně termínu 7. kola III. B dosp. 

STK projednala na svém zasedání neschválenou žádost o změnu termínu 7. kola III. B dosp. 

mezi družstvy Drásov a Zbýšov a vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaný termín změny SÚ, je 

mimo termín uvedený v TL, nařizuje sehrát SÚ v úředním termínu, dle TL.  

STK bude akceptovat případnou nově doloženou dohodu o změně termínu SÚ. 

 

9. 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 : 

 

- 1 SU : Blažek Lukáš (Podolí), Hort Tomáš (Čebín), Neugebauer Lukáš (RAFK), 

Urbánek Miroslav (Blučina), Shkirich Kiryl (Ochoz) 

 

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

