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Úřední zprávy OFS č. 6 (31. 8. 2017) 
 

 

STK: 

 
1. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

Ořechov - Říčany, H – 6x ŽK 

Popůvky – Vojkovice „B“, SU nesehráno pro nedostavení se host. družstva 

STK pro porušení §7 bod 1d SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK fotbalový klub Vojkovice 

„B“. STK dále za porušení článku 5 bod 11 RFS, uděluje FK Vojkovice „B“, pořádkovou pokutu 

ve výši 200,- Kč. 

 

III.A muži 

Pozořice – Blažovice, v „25M“ zraněn hráč host. družstva č. 12 Gdovec Viliam ID: 78081699 

(vykloubené rameno), hráč odvezen RZS do nemocnice 

Žabčice – Šlapanice „B“, D – 4x ŽK, H – 6x ŽK 

 

III. B muži 

Oslavany – Drásov, vedoucí hostujícího družstva po ukončení SU, neuzavřel ZoU.  

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

Drásov, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

Lažánky – M. Bránice, H – 4x ŽK 

Troubsko – Zakřany, vedoucí hostujícího družstva po ukončení SU, neuzavřel ZoU.  

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

Zakřany, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

V ZoU neuveden zástupce kapitána domácího družstva, (R Oujezdský) 

 

IV. A muži 

Újezd „B“ – Opatovice, H – 4x ŽK, R neoznačil kolonku předat STK (udělené OT), (R Hůlka) 

 

IV. B muži 

Budkovice – Mělčany, v „70M“ zraněn hráč domácího družstva č. „2“ Jeřábek Zdeněk ID: 

82111031 (pravý kotník), hráč odvezen RZS do nemocnice 

Židlochovice – Hrušovany, H – 4xŽK 

 

IV. C muži 

Střelice „B“ – Šatava, v hlavičce ZoU neuveden AR1 a AR2, (R Staněk Karel) 

 

OP dorost  

Troubsko/Bosonohy – Habrovany, vedoucí obou družstev po ukončení SU, neuzavřeli ZoU.  

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

Troubsko/Bosonohy a Habrovany, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

Domášov/V. Knínice – D.Loučky/Čebín, V ZoU neuveden zástupce kapitána hostujícího 

družstva, (R Suchý) 

 



2. Změny termínů utkání 

 

OP muži 

5. kolo, Želešice – Moutnice, NE 3.9.2017 v 16:00 

10. kolo, Tišnov „B“ – Měnín, NE 8.10.2017 v 11:45 

 

III. B 

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

 

OP st. žáci 

2. kolo, Ořechov/Želešice – Blažovice, PO 11.9.2017 v 17:00 

9. kolo, Blažovice – Ořechov/Želešice, NE 29.10.2017 v 12:15 

 

OP ml. žáci A 

1. kolo, Žabčice - Ochoz, NE 3.9.2017 v 15:30 

9. kolo, Prace/Blažovice – Mokrá/Horákov, SO 28.10.2017 v 14:00  

 

OP ml. žáci B 

5. kolo, M. Knínice – Lažánky, ST 27.9.2017 v 17:00, bez čekací doby, nařízení STK 

 

OP ml. přípravka  

4. kolo, Ořechov „B“ – RAFK „A“, PÁ 22.9.2017 v 17:30 

 

III. tř. ml. přípravka C 

1. kolo, Tišnov „B“ – Zbraslav, ČT 31.8.2017 v 16:30 

1. kolo, Drásov „A“ – Drásov „B“, ÚT 5.9.2017 v 17:00 

 

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. Projednání nesehraného SU 3. kola III.B muži  

Na jednání STK se dostavili pozváni zástupci fotbalového klubu Babice u Rosic a V. Popovice 

Babice u Rosic - Zelinka Jan ID: 72020802, vedoucí družstva 

V. Popovice - Voneš Marek ID: 83051536, kapitán družstva, pozvaný vedoucí družstva p. Stýblo 

Jiří ID: 96060739 se písemnou formou z důvodu pracovního zaneprázdnění, z jednání STK 

omluvil  

Kapitán družstva p. Voneš podal doplňující informaci a sdělil, že v případě nesehraného SU 3. 

Kola III.tř. dosp. sk. B nepostupovalo družstvo V. Popovice zcela v souladu s platným zněním 

SŘF a PF. 

Vedoucí družstva Babice u Rosic p. Zelinka informoval přítomné členy STK o vzniklé situaci a 

sdělil, že fotbalový klub V. Popovice, již „14“ dní před termínem žádal klub Babice u Rosic o 

změnu termínu SU. 

STK na základě doložených dokladů ze strany fotbalového klubu V. Popovice, dále na základě 

podaných výpovědí pozvaných zástupců výše uvedených fotbalových klubů na zasedání STK 

dne 30.8.2017 rozhodla následovně: 

STK za porušení §7 bod 1d SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK, fotbalový klub V. 

Popovice. 

 

 

 

 



 

5. Dodatečné přihlášení družstva Zbýšov – v kategorii ml. přípravky 

STK obdržela žádost fotbalového klubu TJ Baník Zbýšov o dodatečné zařazení družstva ml. 

přípravky do III.C ml přípravky.  

STK uvedenou žádost projednala a rozhodla, že žádost FK TJ Baník Zbýšov na zařazení družstva 

ml. přípravky do III.C, vzhledem k termínu podání žádosti a uzávěrce rozlosovaných soutěží 

v informačním systému FAČR, neschvaluje. 

 

6. Rozlosování ¼ Okresního poháru 

STK provedla na základě schválených výsledků 1. kola Okresního poháru, ze kterého postoupila 

následující družstva: Ořechov, Měnín, Tišnov „B“, Zbýšov, Říčany, Vojkovice „B“, Mělčany a 

Šlapanice „B“, rozlosování 2. kola Okresního poháru, které bude sehráno ve čtvrtek 7.9.2017 

v 17:00 hod.: 

 Mělčany – Ořechov 

 Vojkovice „B“ – Měnín 

 Říčany – Tišnov „B“ 

 Šlapanice „B“ – Zbýšov 

STK bude akceptovat schválené změny termínu a sehrání pohárového utkání v rámci 

mistrovského utkání. 

 

7. Nesplnění povinnosti dle článku 12 bod 4a RFS 

OP muži: 

Modřice 

III.B 

Zakřany 

STK za nesplnění povinnosti, vyplývající z článku 12 bod 4a RFS, uděluje výše uvedeným 

fotbalovým klubům, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč.  

STK dále vyzývá výše uvedené kluby ke splnění povinnosti, vyplývající z článku 12 bod 4a RFS 

v termínu ihned!!!  

 

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 

 

 Upozorňujeme Všechny fotbalové kluby, hrající soutěže v rámci OFS Brno-venkov na 

termín pro splnění povinnosti dle článku 24 bod 12 RFS (platba startovného 

 Fotbalový klub, který neuhradí startovné, bude předán, tak jako v případě neuhrazené 

sběrné faktury, k řešení v DK a budou následně odečteny soutěžní body v kategorii 

dospělých!!!! 

 

 Upozorňujeme Všechny fotbalové kluby, hrající soutěže v rámci OFS Brno-venkov na 

termín pro splnění povinnosti dle článku 22 bod 2 RFS (zaslání Evidenčního listu trenéra) 

 

 

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

