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Úřední zprávy OFS č. 3 (9. 8. 2017) 
 

 

STK: 

 
1. Předkolo Okresního poháru 

 

Babice u Rosic – Říčany, D – 4x ŽK, R nezatrhl kolonku, předat STK (udělené OT), (R Hudec 

Pavel)  

STK schválila výsledky  předkola poháru a postupující družstva do 1. kola, ve kterém se ve 

středu 23.8.2017 v 17:30 hod., utkají následující dvojice: 

 

o Mělčany - Modřice 

o Vojkovice „B“ – Blučina 

o Říčany – V. Bítýška 

o Šlapanice „B“ - Želešice 

o Zbýšov – Ivančice „B“ 

o Popůvky – Tišnov „B“ 

o Moutnice - Měnín 

o Ořechov – Střelice 

 

Rozlosování 1. kola Okresního poháru je kompletně nahráno v IS FAČR. 

 

2. Změny termínů utkání 

 

III.B 

7. kolo, M. Bránice – Radostice, ČT 28.9.2017 v 15:30, neschválená změna termínu,  

STK žádá o předložení nové dohody v rámci příslušného víkendu, nebo předehrání SU, 

před Úředním termínem 

 

IV. A 

5. kolo, Měnín „B“ – Moutnice „B“, SO 16.9.2017 v 15:30 

 

OP dorostu 

3. kolo, D. Loučky/Čebín – Vojkovice/RAFK „B“, ČT 14.9.2017 v 16:30, bez čekací doby, 

nařízení STK 

 

3. Hlášenky utkání 

STK provedla kontrolu zaslaných hlášenek v kategorii žáků, přípravek a OLD BOYS. Všechny 

zaslané hlášenky ve výše uvedených kategoriích, byly ze strany STK zkontrolovány a zadány 

v IS FAČR.  

STK žádá všechny členské kluby, které mají zařazena svoje družstva ve výše uvedených 

soutěžích a kategoriích o zpětnou kontrolu a případné nepřesnosti, či nesrovnalosti údajů na 

hlášence a v IS FAČR, nahlásily písemnou formou, na emailovou adresu sekretáře OFS Brno-

venkov. 

 



4. Upozornění pro fotbalové kluby  

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby, hrající soutěže řízené STK OFS Brno-venkov 

na nový SŘF, který má účinnost od 1.7.2017 a je k dispozici na: 

https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy/184?category=1 

 

5. Věková kategorie v soutěži OLD BOYS 

STK stanovila, že v soutěži OLD BOYS v SR 2017/2018 mohou startovat hráči narozeni po 

1.1.1977 a starší 

 

6. Předložení ŘPS + plánek hřiště 

STK žádá fotbalový klub Šatava o předložení ŘPS a plánku hřiště, pro areál ve kterém, budou 

sehrána mistrovská utkání v kategorii mužů 

 

7. Odhlášení družstva SK Prace ze soutěže 

STK obdržela písemnou formou oznámení fotbalového klubu SK Prace ID: 6230401 o odhlášení 

družstva v kategorii ml. přípravky z III tř. sk. A (losovací číslo „7“) pro nedostatek hráčů.  

Všechna družstva, která měla hrát s družstvem Prace v příslušném kole SU, má, „volný los“. 

 

 

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 nevyzvedli následující účastníci: Lukáš Sedlák, Luboš Šipka, a Dušan Tichý 

 

DK: 

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

 

 https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/318   

    

 

 

 

 

 

 

Libor Charvát 

sekretář OFS Brno – venkov 

https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy/184?category=1
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/318

