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Úřední zprávy OFS č. 25  (5. 4. 2017) 
 

 

STK: 

 
1. Došlá pošta 

 

 Seznamy hráčů sdružených družstev : dorost Kupařovice/Jezeřany,  ml. žáci Čebín/Drásov 

 

2. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

Zbraslav – Měnín , hráč domácích Touška Jakub ID 92091227 v souboji o míč si poranil levé  

koleno a byl odvezen na vyšetření. 

Vev.Bítýška – Říčany , hosté 4 x ŽK 

 

III. A muži 

Těšany – Šlapanice B ,VD hostí  se nedostavil a nepotvrdil ZoÚ , r.Kokrda 

 

III. B muži 

Drásov – Vys.Popovice , u hostů neuveden v zápise zástupce kapitána ,r . Koblížek 

 

IV.A muži  

Pozořice B – Opatovice , VD hostí nedostavil a nepotvrdil ZoÚ, r.Hůlka 

 

OP dorost: 

V.Bítýška – Tuřany , VD hostí se nedostavil a nepotvrdil ZoÚ , r.Ryba (MěFS)  

 

 

3. Kontrola hlášenek 
 

Ke dni 29.3.2017 přišly všechny hlášenky utkání starších a mladších přípravek. Upozorňujeme 

oddíly, aby si provedly kontrolu nahraných hlášenek v IS FAČR u obou kategorií . 

STK tímto oznámením žádá všechny oddíly v daných soutěžích,aby zjištěné nesrovnalosti 

nahlásily neodkladně panu sekretáři svazu písemně nejpozději do pondělí 10.4.2017.  

V případě , že tak nebude učiněno,budou platit údaje uvedené v IS. 

Změny termínu utkání je i nadále možné provádět v IS daným postupem. 

 

4. Změny termínu utkání 

 

IV.A muži: 

14.kolo Moutnice B – Pozořice B , neděle 9.4.2017 v 15.30 

 



IV.B muži: 

14.kolo Modřice B – Nová Ves , neděle 9.4.2017 v 13.00  
 

OP dorost: 

18. kolo, Podolí – Tuřany, sobota 6.5. v 14.15 

  

 

OP přípravka starší: 

Rosice – Ivančice ,pátek 14.4.2017 v 11.30  

 

OP mladší přípravka: 

Rosice – RAFK , pátek 14.4.2017 v 17.30 

Tišnov –RAFK , pátek 14.4.2017 v 16.30  

 

5. Seznamy sdružených družstev  

STK obdržela všechny seznamy sdružených družstev. Po provedené kontrole byly seznamy 

potvrzeny a zaslány zpět na oddíly, kterých se kontrola týkala. 

 

6. Ostatní 

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

výhradně prostřednictvím IS.  

Vzhledem k tomu , že do IS FAČR nejde nahrát zařazení oddílu Těšany - mladší 

přípravka, soutěž  III. třída skupina A ,upozorňujeme  všechny oddíly hrající tuto 

skupinu,aby dodaly oddílu Těšany v písemné podobě hlášenky. Jedná se o oddíly 

Hrušovany, Židlochovice. Oddíly, které budou jako soupeři doma nebo venku oddílu 

Těšany, provedou pro interní evidenci papírovou formu Zápisu o utkání a ten poté 

naskenovaný zašlou na sekretariát OFS BO. 

Garantem této soutěže s dodatečně přihlášeným družstvem mimo soutěž je za STK 

pověřen pan Vysoudil Karel, mobil 732 603 275, který bude případné informace k soutěži 

podávat . 

 

 

DK: 

Nepodmíněné tresty : 

 

- 1 SU : Cach Zdeněk (Opatovice) 

- 2 SU : Černý Michal (Tuřany) 

 

Nevyhovuje se : 

- Viklický David (Ivančice) 

 

S účinností od 6.5.2017 budou veškerá rozhodnutí DK, zveřejněna na Úřední desce - viz. níže: 

 

https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti/13626 

 

 

 

 

     Libor Charvát 

sekretář OFS Brno – venkov 

https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti/13626

