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Úřední zprávy OFS č. 4 (15. 8. 2018) 
 

 

STK: 

 
1. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

Troubsko – Blučina, H – 5x ŽK 

Popůvky – Modřice, D – 4x ŽK 

Zbýšov – Říčany, D – 4x ŽK 

 

III. A muži 

Šlapanice „B“ – Přísnotice, D – 5x ŽK 

 

III. B muži 

Babice – Zakřany, v ZoU není popsán 2x PK, (R Minařík Pavel) 

 

IV. A muži 

Židlochovice – Těšany, v ZoU uveden AR1 Šnajnar Jaroslav ID: 08061338, který je mladší „18“ 

– porušení pravidla 6.29 PF. SU zahájeno v 16:45 z důvodu nefunkčního PC a internetu, R 

nezatrhl kolonku předat STK, (R Pindeš) 

Hrušovany – Rajhradice „B“, v ZoU uveden AR1 Suchánek Dominik ID: 01010256, který je 

mladší „18“ – porušení pravidla 6.29 PF, (R Koryčanská) 

Újezd „B“ – Blažovice „B“, v ZoU není uveden AR1 a AR2, (R Šeda) 

 

IV. B muži 

Střelice „B“ – Zakřany „B“, vedoucí domácího družstva po ukončení SU, neuzavřel ZoU.  

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

Střelice, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

Chudčice – V. Bítýška „B“, H – 4x ŽK 

 

Říčany „B“ – Řeznovice, vedoucí obou družstev po ukončení SU, z důvodu nefunkčního 

připojení k internetu, neuzavřeli ZoU.  

Dle zprávy R vyplývá, že ZoU ze strany domácího klubu byl uzavřen v 20:28, ze strany 

hostujícího družstva, nebyl uzavřen (ved. host. družstva předal chybný kód). 

STK za hrubé porušení povinnosti při vyplňování a uzavírání ZoU v IS (§9 bod 1-5 SŘF) FAČR 

ze strany delegovaného R, předává R (Staněk Jaroslav), do nejbližšího zasedání KR. 

 

STK důrazně upozorňuje Všechny fotbalové kluby, hrající soutěže v rámci OFS Brno-venkov 

na dodržování §9 bod 1-5 SŘF!!!!  

 

OP dorost 

bez závad  

 

 

 

 



2. Změny termínů utkání 

 

Okresní pohár 

1. kolo, Kupařovice – Blučina: SO 18.8.2018 v 16:30 

1. kolo, Ivančice „B“ – Vojkovice „B“: SO 18.8.2018 v 16:30, hř. Ivančice, změna 

pořadatelství 

STK upozorňuje výše uvedené členské kluby a delegované R na povinnost vyplnění 2x ZoU (1x 

SU + 1x Okresní pohár)!!! 

 

OP muži 

2. kolo, Zbýšov – Říčany, SO 11.8.2018 v 17:00 

 

III. A 

12. kolo, Těšany – RAFK „B“: NE 21.10.2018 v 12:15 

13. kolo, Pozořice – Moutnice: SO 27.10.2018 v 14:00 

 

III. B 

4. kolo, Zakřany – M. Bránice: SO 25.8.2018 v 16:30 

 

OP st. žáci 

2. kolo, Čebín/Drásov – Zbraslav: ST 5.9.2018 v 17:00 

2. kolo, Ořechov/Želešice – Blažovice/Bošovice: ST 5.9.2018 v 17:30 

 

III. tř. st. přípravka sk. A 

1. kolo, Blažovice – Šlapanice: ČT 25.10.2018 v 16:30 

  

3. Projednání protestu fotbalového klubu Senorady 

 STK obdržela protest fotbalového klubu Senorady,  

 STK na základě § 26 bod 5 Procesního řádu FAČR vyzývá FK Senorady k doplnění 

 podaného protestu ve lhůtě do 20.8.2018, z důvodu nesplnění povinnosti obsažené v

 odstavci 4 

 

4. Nahrání soupisek do IS FAČR 

STK provedla kontrolu splnění povinnosti dle §10 bod 4 SŘF – nahrání soupisek družstva do 

IS FAČR a konstatuje, že povinnost splnily Všechny kluby v kategorii dospělých 

 

5. Předložení seznamu – sdružená družstva 

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

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

22.8.2018.  

  

6. 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). 

 

7. Předložení evidenčního listu trenéra 

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    

 

 

 

 

 

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


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 

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

