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Úřední zprávy OFS č. 13 (18. 10. 2017) 
 

 

STK: 

 
1. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

V. Bítýška – Želešice, D – 5x ŽK, H – 4x ŽK 

 

III.A muži 

Těšany – Tvarožná, v ZoU neuveden zástupce kapitána u domácího družstva, (R Kokrda) 

Pozořice – Kupařovice, H – 4x ŽK 

 

III. B muži 

Ketkovice – Oslavany, v ZoU chybně uvedeno pořadí střelců branek (neodpovídá časovým 

údajům), (R Hrdý) 

Zbraslav „B“ – Radostice, pozici AR2 vykonával laik, z důvodu zranění delegovaného AR2 na 

předzápasovém SU 

Zakřany – Babice u Rosic, H – 6x ŽK 

 

IV. A muži 

Opatovice – Měnín „B“, V ZoU uvedeno dopravné delegovaného R ve výši 500,- Kč, dle 

prověření a zadání trasy ve vyhledaváči www.mapy.cz, by mělo být správně uvedeno dopravné 

ve výši maximálně 400,- Kč, (R Suchý) 

 

IV. B muži 

Řeznovice – Mělčany, D – 5x ŽK 

 

IV. C muži 

Chudčice – Domášov/Říčky, v ZoU není popsán PK, (R Borovička) 

 

 

OP dorost  

V. Bítýška – Slatina/Slovan Brno „B“, vedoucí hostujícího družstva po ukončení SU, neuzavřel 

ZoU z důvodu chybně uvedeného ID. 

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

Slatina/Slovan Brno „B“, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

 

OP st. žáci 

Pozořice/V. Šumice – Čebín/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 Čebín/Drásov, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

 

OP ml. žáci A  

Měnín – Blučina, v hlavičce ZoU neuvedena doba hry obou poločasů a počet diváků, údaje jsou 

uvedeny pouze ve zprávě R, (R Harčárová) 

http://www.mapy.cz/


 

OP ml. žáci B 

Kahan/Zbraslav „B“ – Tišnov „B“, nedostavení delegovaného R, (R Kozel)  

 

OP st. přípravka 

bez závad 

 

OP ml. přípravka 

bez závad 

 

Old Boys 

Pozořice – Ivančice, SU zahájeno v 17:30 z důvodu pozdního příjezdu hostujícího družstva, host. 

družstva se dostavilo v 17:17 z důvodu kolony na D1 (uzavírka PČR) 

STK za porušení §49 bod 6 SŘF, uděluje fotbalovému klubu Ivančice, pořádkovou pokutu ve 

výši 200,- Kč. 

 

Bosonohy – Těšany, po ukončení SU oznámil kapitán domácího družstva delegovanému 

rozhodčímu skutečnost, že za hráče hostujícího družstva č. „5“ Melku Josefa ID: 71040496, 

uvedeného v ZoU, nastoupil Kalvoda Martin. Rozhodčí SU neprovedl kontrolu totožnosti dle 

§58 SŘF, proto nebylo možné prokázat, zda hráč nastoupil oprávněně, či neoprávněně. 

Na zasedání STK se dne 18.10.2017 dostavil zástupce fotbalového klubu Bosonohy p. Jiří 

Bělohlávek ID: 65030167 (kapitán družstva), který omluvil z účasti na zasedání STK vedoucího 

družstva Bosonoh pana Petra Dočekala, pro pracovní zaneprázdnění. Pan Jiří Bělohlávek 

potvrdil, že v uvedeném SU nastoupil za družstvo Těšan, hráč Kalvoda Martin ID: 75120139, 

který je registrovaný ve fotbalovém klubu SK Újezd u Brna.  

Za klub Těšany se jednání STK zúčastnil, vedoucí družstva Těšan, p. Roman Viktorin, který 

potvrdil, že hráč Martin Kalvoda, v uvedeném SU, nastoupil. STK byla doručena písemná 

omluva hráče Josefa Melku, pro pracovní zaneprázdnění. 

Pozvaný R SU p. Jan Durďák se bez řádné omluvy, jednání STK nezúčastnil. 

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

dále za porušení §7 bod 1h SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK, hráče Martina Kalvodu 

ID: 75120139. 

STK dále za porušení §30 bod 2b a §30 bod 2i SŘF vedoucího družstva Těšan, p. Romana 

Viktorina ID: 77070132. 

STK dále předává do nejbližšího zasedání KR, R Jana Durďáka ID: 96081707 za nerespektování 

nařízení STK. 

 

 

2. Změny termínů utkání 

 

III. A muži 

1. kolo, Blažovice – Rajhradice „B“, SO 4.11.2017 v 14:00 

 

OP dorostu 

12. kolo, Slatina/Slovan Brno „B“ – D. Loučky/Čebín, SO 21.10.2017 v 10:00, hřiště Pod 

sídlištěm 

 

OP st. žáci 

8. kolo, Čebín/Drásov – Říčany/V. Knínice, NE 22.10.2017 v 14:00 

 

OP ml. žáci B 

8. kolo, D. Kounice/Jezeřany – V. Bítýška, SO 21.10.2017 v 12:30 

 

3. Informace SK Moutnice - uzávěrka komunikace v obci 

Fotbalový klub SK Moutnice předložil podrobný plán uzávěrky komunikace v obci – viz. níže: 

http://www.oumoutnice.cz/index.php?&desktop=clanky&id=75 

 

http://www.oumoutnice.cz/index.php?&desktop=clanky&id=75


4. Informace FK SK Blučina – uzávěrka komunikace v obci 

do konce listopadu letošního roku je omezený průjezd obcí Blučina.  

Příjezd od Židlochovic a od Vojkovic, není možný. 

  

Zde jsou uvedeny možnosti, jak se do Blučiny na hřiště SK dopravit:  

 

 kdo má platnou dálniční známku, tak příjezd od Brna po dálnici D2, Exit 11.  

Zpět je ale nájezd na dálnici na Brno uzavřený!! Musí se jet na Opatovice, Rajhradice, Rajhrad 

nebo na Měnín, Otmarov, Rajhradice, Rajhrad  

 

 kdo nemá dálniční známku: příjezd od Rajhradu přes Rajhradice, Opatovice, Blučina nebo od 

Měnína do Blučiny 
 

5. Upozornění pro fotbalové kluby a rozhodčí – soutěž v kategorii přípravek 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby hrající soutěže přípravek a delegované rozhodčí, 

kteří uvedenou soutěž budou řídit, že s účinností od 20.9.2017 se uvádí v ZoU, v kolonce 

„zpráva rozhodčího“ u vstřelených branek pouze jméno hráče a počet vstřelených branek, 

nebude se již dále uvádět minuta vstřelené branky!!! 

 

 

6. Nesplnění povinnosti dle článku 22 bod 2 RFS 

STK provedla kontrolu zaslaných evidenčních listů trenéra a konstatuje, že ke dni 18.10.2017, 

nesplnily povinnost vyplývající z článku 22 bod 2 RFS, následující fotbalové kluby: 

Nová Ves, Zakřany,  

STK Všem výše uvedeným fotbalovým klubům, za nesplnění oznamovací povinnosti, dle 

uvedeného článku, uděluje pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

STK dále vyzývá Všechny výše uvedené fotbalové, ke splnění povinnosti, dle výše 

citovaného článku Rozpisu fotbalových soutěží OFS Brno – venkov, T. – ihned!!!! 

Fotbalové kluby, které nesplní povinnost dle výše uvedeného článku nesplní, budou 

předány k řešení do DK 

 

7. Upozornění pro fotbalové kluby – zasedání STK 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby, že příští zasedání bude ve středu 11.10.2017  

ve 14:00 hod. 

 
8. 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 a Luboš Šipka 

 

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

