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Úřední zprávy OFS č. 34 (8. 6. 2017) 
 

 

STK: 

 
1. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

Popůvky – Želešice, D – 4x ŽK, R nezatrhl kolonku, předat STK (udělené OT), (R Stránský - 

MěFS)  

 

III. A muži 

Rajhradice „B“ – Blažovice, D – 4x ŽK 

 

III. B muži 

Tišnov „B“ – Ketkovice, ZoU neuzavřen v časovém limitu (R Harásek) 

 

IV. A muži 

Pozořice „B“ – Tvarožná, v ZoU neuveden zástupce kapitána domácího družstva, (R Vala) 

 

IV. B muži 

bez závad 

 

IV. C muži 

Babice – V. Bítýška „B“, v ZoU neuveden zástupce kapitána hostujícího družstva, (R Hůlka) 

 

OP dorost 

Žabčice - Podolí, v hlavičce ZoU neuveden správně výsledek poločasu (0:0), pouze ve zprávě R 

(3:1), (R Moder) 

  

OP st. žáci 

Modřice – Blučina/Měnín, v ZoU neuveden AR1, ani AR2, (R Bělák) 

V. Bítýška – Střelice, po ukončení SU, nepotvrdili vedoucí obou družstev ZoU. 

STK za porušení § 30 bod 2i SŘF, v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje fotbalovému klubu V. 

Bítýška a fotbalovému klubu Střelice pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

 

OP ml. žáci sk. A 

bez závad 

 

OP ml. žáci sk. B  

dodatečně schváleno 17. kolo, Oslavany – Čebín/Drásov 

 

OP st. přípravka 



bez závad 
OP ml. přípravka 

bez závad 
 

OLD BOYS 

dodatečně 9. kolo, Mělčany - Bosonohy 

Ivančice  – Modřice, SU nesehráno pro nedostavení se host. družstva, STK pro porušení §7 bod 

1d SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK fotbalový klub Modřice.  
 

 

2. Změny termínu utkání 

 
OP muži 

26.kolo, Ivančice „B“ – Měnín, NE 18.6.2017 v 16:30, hř. Ivančice  

 

IV. A muži  

12. kolo, Opatovice – Hrušovany, SO 10.6.2017 v 16:30 

 

IV. A muži  

12. kolo, Říčany „B“ – V. Bítýška „B“, NE 11.6.2017 v 14:00 

 

OP dorost 

12. kolo, Pozořice – Čebín, SO 10.6.2017 v 15:00 

 

 

3. Družební utkání – vítězové soutěží OFS Brno-venkov a Bratislava- vidiek 

 STK upozorňuje fobalové kluby hrající soutěž OP dorostu a OP st. žáků, že i v letošním SR, 

proběhne družební utkání mezi vítězi uvedených kategorií v rámci OFS Brno-venkov a 

Bratislava-vidiek 

 Pořadatelem letošního družebního utkání bude OFS Brno-venkov, dne 15.6.2017 

v Ořechově, utkání proběhnou ve 13:00 hod. (st. žáci) a v 15:00 hod. (dorost) 

 

4. Oznámení STK pro fotbalové kluby 

STK oznamuje oddílům, že může nařídit termín a začátek utkání u zápasů ve všech soutěžích, 

ve kterých se bude hrát o postup, nebo sestup – viz. článek 6 bod 5 RFS. Nařízený termín těchto 

utkání nebude zpoplatněn. 

 

5. Termín utkání o přeborníka v soutěži OP ml. žáků 

STK stanovila termíny pro sehrání finálového utkání o přeborníka OFS Brno – venkov 

následovně:  

ÚT 13.6.2017 v 17:30 – pořadatelem je vítěz OP ml. žáci sk. „B“  

PÁ 16.6.2017 v 17:30 - pořadatelem je vítěz OP ml. žáci sk. „A“ 

Touto změnou termínů utkání o přeborníka okresu soutěže mladších žáků se STK omlouvá 

oběma družstvům postupujícím do finále, protože soutěž ve skupině A nebude k termínu 

3.6.2017 ukončena kvůli schválené dohrávce utkání Hrušovany – Měnín/Blučina. 

STK bude akceptovat případnou doloženou a potvrzenou změnu termínu. 

 

6. Zpráva pro odborné komise 

STK upozorňuje Všechny odborné komise , aby připomínky, či doplňky do RFS 2017/2018 

zaslaly k rukám sekretáře OFS Brno-venkov v termínu do 14.6.2017. 

 

7. Přihláška do SR 2017/2018 



STK prostřednictvím ÚZ zasílá k vyplnění přihlášku do SR 2017/2018, termín pro doručení 

přihlášky STK určila – nejpozději do středy 14.6.2017!!  

Na přihlášky doručené po uvedeném termínu, nebude STK brát zřetel!!! 

8. Organizace soutěže přípravek – SR 2017/2018 

STK na základě zaslaných podkladů a sjednocení soutěží přípravek (viz. zaslaná pravidla) 

v rámci Okresních soutěží FAČR, rozhodla, že soutěž v kategorii st. a ml. přípravky se budou 

hrát dle rozlosování Berger, ne turnajově.  

Družstva budou dle zaslaných přihlášek rozděleny a zařazeny do OP a III. tř, dle regionu 

v rámci OFS Brno-venkov. 

 

9. Losovací aktiv – SR 2017/2018 

STK oznamuje, že losovací aktiv pro SR 2017/2018 se uskuteční v pátek 30.6.2017 od 17:00 

hod., v kongresovém sále hotelu Avanti (I. patro), Střední 61, Brno, 

prezence od 16:00 hod.  

 

Různé: 
Sekretariát OFS Brno-venkov upozorňuje Všechny účastníky trenérského školení trenérské 

licence „C“, které se uskutečnilo ve dnech 18 - 19.3.2017 v Říčanech, že si mohou po telefonické 

dohodě se sekretářem OFS Brno - venkov, vyzvednout vyhotovené trenérské průkazy, licence 

„C“!!!  

Průkaz si nevyzvedly následující účastníci: Jan Krejčí, Lukáš Sedlák, Luboš Šipka, Lukáš 

Šťastný a Dušan Tichý 

 

Upozoronění pro FK kluby a rozhodčí - vyloučení družstev ze soutěže 
Na základě porušení §56 body 2 a 4 byly ke dni 1.6.2017 vyloučeny ze SR 2016/2017 následující 

fotbalové kluby: 

Lukovany - IV.C dospělí 

Pozořice - OLD BOYS 

Na základě vyloučení obou výše uvedených družstev se anulují Všechny dosud dosažené výsledky 

obou družstev a jejich soupeřů v příslušných soutěžích a dále soupeři, kteří ještě s uvedenými 

družstvy, nesehráli v jarní části SR 2016/2017 svoje SU, mají „volný los“!! 

 

 

DK: 

Všechna rozhodnutí DK, jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Brno - venkov, viz. níže: 

 

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/record/318?recordId=15775  

 

 

 

 

 

 

Libor Charvát 

sekretář OFS Brno – venkov 

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/record/318?recordId=15775

