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Úřední zprávy OFS č. 33 (13. 6. 2018) 
 

 

STK: 

 
1. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

bez závad 

 

III. A muži 

Šlapanice „B“ – Mokrá Horákov, H – 4x ŽK, R nezatrhl kolonku předat STK (OT), (R Králík) 

  

III. B muži  

Senorady – Radostice, H – 4x ŽK 

Ketkovice – V. Popovice, v hlavičce ZoU nevyplněn povrch HP (R Mikláš) 

Lažánky – Babice, v hlavičce ZoU nevyplněn výsledek poločasu, pouze ve zprávě R, 

(R Durďák) 
 

OP dorost 

Svratka „B“ – Křenovice, SU nesehráno pro nenastoupení družstva hostů. 

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

Křenovice. 

 

OP st. žáci 1-4 

bez závad 

 

OP st. žáci 5-8 

Čebín/Drásov – Těšany, ZoU zahájen opožděně v IS FAČR  z důvodu poruchy internetu, R 

nezatrhl kolonku předat STK (R Barák) 

 

Old Boys 

Ivančice – Pozořice, SU nesehráno pro nenastoupení družstva hostů. 

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

 

2. Změny termínů utkání 

 

OP muži 

26. kolo, Popůvky – V. Bítýška: SO 16.6.2018 v 10:30, hř. V. Bítýška, změna pořadatelství 

 

III. B muži 

26. kolo, Radostice – Ketkovice: SO 16.6.2018 v 16:30  

 

  

 

 

 

 



 

3. Finále o přeborníka OFS – kategorie ml. žáci SR 2017/2018 

STK na základě výsledků v soutěžích OP ml. žáci sk. „A“ a sk „B“ schválila účastníky 

finálových utkání o přeborníka OFS v kategorii ml. žáků, následovně: 

sk. „A“:  Měnín (vítěz) 

sk. „B“:  Tišnov „B“ (vítěz) 

Tišnov „B“ – Měnín 7:1 

Měnín – Tišnov „B“ 1:2 

Přeborníkem OFS Brno-venkov v kategorii ml. žáků v SR 2017/2018, se stalo na základě 

finálových výsledků, družstvo Tišnov „B“. 

 

4. Informace FK 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 

Střed obce Moutnice je stále uzavřený ve směru na Těsany (při cestě do Těšan nutné použít 

objízdnou trasu přes Zatčany a Nesvačilku). 

 

5. Informace SK Říčany – uzavírka ulice Veveří (komunikace II/386) v Ostrovačicích 

Pro příjezd do Říčan od Brna musíte využít ke sjezdu z D1 EXIT 182 Kývalka, dále po 

dálničním přivaděči a po průjezdu obcí Ostrovačice přijedete do Říčan. 

 Pro příjezd do Říčan od Veverské Bítýšky využijte značených objízdných tras: 

 z Nového Dvoru přes Bystrc a po komunikaci II/384 na KO Troubsko-Veselka, Popůvky,   

Ostrovačice, Říčany 

 majitelé dálniční nálepky mohou využít před Ostrovačicemi nájezdu na D1 směr Brno,  

kterou opustí na sjezdu EXIT 182, dále po dálničním přivaděči a po průjezdu obcí 

Ostrovačice přijedete do Říčan. 

 Trasa pro příjezd do Říčan od Rosic není dotčena 

 

 

6. Přihlášky do SR 2018/2019 

STK provedla kontrolu a evidenci zaslaných přihlášek do SR 2018/2018 a důrazně 

upozorňuje Všechny FK, na splnění povinnosti, zaslání „přihlášky“ dle předem 

stanoveného termínu - 13.6.2018.  

Na opožděně přihlášky, nebude ze strany STK brán zřetel!!! 

 

7. Podzimní část SR 2018/2019 – začátek 

STK předpokládá začátek podzimní části SR 2018/2019 v kategorii dospělých (OP + III. tř.) v 

termínu 11.+12.8.2018. 

Začátek v kategorii dospělých (IV. tř) a mládeže, budou upřesněny dle počtu přihlášených 

účastníků a uvedeny v TL pro podzimní část SR 2018/2019.   

 

Různé: 

Sekretariát OFS Brno-venkov upozorňuje Všechny fotbalové kluby, příslušející k OFS Brno-

venkov, které si stále nevyzvedly fotbalové míče, že po předchozí telefonické, či emailové dohodě 

se sekretářem OFS Brno-venkov, je možné si míče vyzvednout na sekretariátu OFS Brno-venkov, 

Vídeňská 470/9, I. patro.  

 

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 

http://www.oumoutnice.cz/index.php?&desktop=clanky&id=75
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/318

