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Úřední zprávy OFS č. 3 (8. 8. 2018) 
 

 

STK: 

 
1. Změny termínů utkání 

 

III. A 

6. kolo, Pozořice – V. Šumice: SO 18.9.2018 v 16:30 

 

Nařízení STK – změny SU FK Moutnice: 

8. kolo, Moutnice – Přísnotice: NE 23.9.2018 v 13:15 

10. kolo, Moutnice : Šlapanice: NE 7.10.2018 v 12:45 

12. kolo, Moutnice – Žabčice: NE 21.10.2018 v 12:15 

1. kolo, Moutnice – Babice n. Svit. „B“: NE 4.11.2018 v 11:45 

 

III. B 

8. kolo, Zakřany – Senorady: SO 22.9.2018 v 15:30 

 

IV. A 

4. kolo, Moutnice „B“ – Blučina „B“: SO 25.8.2018 v 14:00 

6. kolo, Pozořice „B“ – Blažovice „B“: NE 9.9.2018 v 10:30 

11. kolo, Pozořice „B“ – Židlochovice: NE 14.10.2018 v 10:30 

13. kolo, Pozořice „B“ – Měnín „B“: NE 28.10.2018 v 10:30 

 

IV. B 

1. kolo, Střelice „B“ – Chudčice: SO 3.11.2018 v 11:45 

 

OP dorost 

3. kolo, Milešovice – RAFK: PÁ 14.9.2018 v 17:00 

  

2. Předkolo Okresního poháru 

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

čtvrtek 23.8.2017 v 17:30 hod., utkají se následující dvojice: 

 

 Oslavany - Ořechov 

 Kupařovice – Blučina 

 Popůvky – Střelice 

 Vojkovice „B“ – Ivančice „B“ 

 Troubsko – Tišnov „B“ 

 Šlapanice „B“ – Modřice 

 Moutnice - Měnín 

 Zbýšov – Říčany 

 

 

 

 

 



3. Hlášenky utkání 

STK provedla kontrolu v termínu nahraných hlášenek v IS FAČR a konstatuje, že ke dni 

1.8.2018, neobdržela souhlasy se změnou termínu SU (SU dle hlášenky na všední den) od 

následujícího fotbalového klubu: 

Řečkovice – 14. kolo OP dorostu, ST 29.8.2018 v 17:00 

V případě nedoložení souhlasu bude soutěžní utkání v IS FAČR nastaveno na Úřední termín a 

začátek pro soutěž dorostu!!!! 

 

4. Dodatečné přihlášení družstva – Modřice 

STK obdržela od fotbalového klubu MFK Modřice, o.s. písemnou žádost o dodatečné zařazení 

sdruženého družstva RAFK/Modřice „B“ v kategorii ml. žáků do soutěže OP ml. žáků sk. „A“ 

na losovací číslo „6“, dosud volný los. 

STK po zvážení Všech okolností žádost fotbalového klubu Modřice schválila a sdružené 

družstvo, dodatečně zařazuje do OP ml. žáků sk. „A“ na losovací číslo „6". 

 

5. Upozornění pro fotbalové kluby – smlouva sdružené družstvo 

STK upozorňuje fotbalové kluby RAFK/Modřice „B“, který má do SR 2018/2019 

v kategorii žáků, přihlášené sdružené družstvo, na povinnost doložení formuláře „smlouva 

o sdruženém startu družstva“. Uvedený formulář je umístěn na webových stránkách OFS 

Brno-venkov, na níže uvedené adrese: 

http://www.fotbalbrno-venkov.cz/dokumenty/ 

 

Výše uvedenou povinnost ke dni 8.8.2018, nesplnil následující fotbalový klub: 

Ml. žáci: 

RAFK/Modřice „B“ 

  

6. Nahrání soupisek do IS FAČR 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby hrající soutěže dospělých na splnění povinnosti dle 

§10 bod 3 SŘF – nahrání soupisek družstva do IS FAČR 

 

7. Předložení seznamu – sdružená družstva 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby hrající soutěže dorostu v rámci sdruženého družstva  

na splnění povinnosti předložení „seznamu hráčů sdruženého družstva“ v termínu středa 

8.8.2018. 

 

Upozorňujeme Všechny fotbalové kluby, hrající se svými družstvy soutěže v rámci OFS Brno-

venkov na splnění povinnosti, vyplývající z článku 22 bod 2 RFS pro SR 2018/2019 - zaslání 

vyplněného formuláře „Evidenční list trenéra“ - T. 31.8.2018    

DK: 

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

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/record/318?recordId=16228 

    

Jen připomínáme zprávu z loňského roku, že IS FAČR zatím nedokáže synchronizovat 

udělené tresty v Okresním poháru a mistrovských soutěžích.  

Pokud je tedy nějaký hráč v trestu např. za vyloučení v mistrovském zápase na konci loňské 

sezony, je možné si trest odpykat v pohárovém utkání a naopak. V takovém případě však trest 

sám nezmizí z databáze.  

Pokud budete přesvědčeni, že takový případ u vás nastal, kontaktujte osobu sekretáře OFS 

Brno-venkov, či předsedy DK OFS Brno-venkov.  

V případě opožděných reklamací nebude moci hráč nastoupit až do příštího zasedání DK.  

 

Pozor: Týká se mužstev, která zároveň hrají Okresní pohár a také mužstev, jejichž hráč si trest 

přenesl z loňského soutěžního ročníku 

 

 

Libor Charvát 

sekretář OFS Brno – venkov 

http://www.fotbalbrno-venkov.cz/dokumenty/
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/record/318?recordId=16228

