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Úřední zprávy OFS č. 23  (22. 3. 2017) 
 

 

STK: 

 
1. Došlá pošta 

 

 Hlášenky MU v kategorii  st. přípravek – Modřice, Čebín 

 Hlášenky MU v kategorii  ml. přípravek – Modřice, Čebín, Těšany B 

 Seznamy družstev – st. žáci Blučina/Měnín, ml. žáci Měnín/Blučina 

 FC Slovan Rosice – propozice turnajů přípravek 

 

2. Kontrola hlášenek 
 

     STK provedla kontrolu hlášenek, které byly uzavřeny IS v termínu 26.2.2017 v soutěžích  OP   

dorostu, OP starších žáků, OP mladších žáků sk.A a sk.B a soutěž Old boys. 

K dnešnímu dni přišly již všechny hlášenky utkání starších a mladších přípravek. Upozorňujeme 

oddíly, které neprovedly opravy hlášenek, jak je uvedeno v TL, budou tyto do systému zařazeny 

dle schválené termínové listiny. 

 

3. Změny termínu utkání 

 

IV.B muži: 

12. kolo, Střelice „B“ - Mělčany, so 10.6.2017 v 14:00 

 

4. Předložení soupisek do IS: 
 

STK děkuje všem oddílům za nahrání soupisek do systému IS FAČR v požadovaném termínu. 

 

5. Seznamy sdružených družstev  

 

K dnešnímu dni předložily seznamy sdružených družstev tyto oddíly: 

 

Starší žáci – Blučina/Měnín 

Mladší žáci – Měnín/Blučina 

STK žádá všechny zbývající oddíly, které mají sdružená družstva o předložení seznamů 

družstev k potvrzení v termínu do 28.3.2017.  

 

Jedná se o tyto družstva: 

Dorost – Kupařovice/ Jezeřany 

Starší žáci - Říčany/Veverské Knínice, Mokrá Horákov/Ochoz 

Mladší žáci - Čebín/Drásov, Říčany/Veverské Knínice  

Po kontrole STK budou seznamy zaslány zpět oddílům. 



 

6. Upozornění pro fotbalové kluby 

STK upozorňuje všechny fotbalové oddíly, že změny termínů zápasů podávají kluby 

prostřednictvím IS. 

 

 

 

Různé: 

O pohár pralesa 

 zástupci klubů, v příloze Vám posíláme  informaci z FAČR, týkající se připravované soutěže 

" liga fotbalu 5+1" v kategorii dospělých, včetně propozic a dovoluji si Vás požádat o 

zpětnou odpověď, zda Váš fotbalový klub, uvažuje o startu v uvedené soutěži v SR 

2016/2017, aby STK měla v předstihu dostatečnou a fundovanou odpověď, zda je o 

uvedenou soutěž mezi kluby OFS Brno-venkov, dostatečný zájem. 

Vaše odpovědi i negativní, prosím zasílejte na níže uvedenou emailovou adresu v termínu 

do 31.3.2017. 
 

RŮZNÉ:  

 

1) Na pozici sekretáře končí ke dni 28.2.2017 Ing. Tomáš Bradáč. Novým sekretářem bude Libor 

Charvát, tel. 732 210 467, email zůstává brno-venkov@fotbal.cz. Odstupující sekretář tímto 

děkuje všem funkcionářům za dlouholetou nadstandardní spolupráci. Z důvodu předání funkce 

a zapracování nového sekretáře žádáme o trpělivost a pochopení. Sekretariát bude plně 

v provozu od 1.4.2017.  

 

 

 

     Libor Charvát 

sekretář OFS Brno – venkov 
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