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Úřední zprávy OFS č. 13 (17. 10. 2018) 
 

 

STK: 

 
1. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

Ořechov – Modřice, D – 4x ŽK, H – 7x ŽK 

Měnín – Tišnov „B“, v ZoU chybné pořadí, nebo minuty u střelců branek, (R Barák) 

Popůvky – Střelice, v ZoU chybné, nebo neúplné uvedení střídání u domácího družstva, (R 

Chorvát) 

 

III. A muži 

Žabčice – Podolí „B“, vedoucí domácího družstva nepotvrdil po ukončení utkání  ZoU, IS FAČR 

dle zprávy R, hlásil chybný kód v r.č. (bylo konzultováno tel se sekretářem OFS), R nezatrhl 

kolonku předat STK (nepotvrzení ZoU ved. družstva), (R Tomsa) 

Šlapanice „B“ – Těšany, v ZoU není zdůvodněno nastavení doby hry 1. poločasu, (R Hřib) 

  

III. B muži 

Senorady – V. Popovice, v ZoU zadáno předat DK, není uveden OT, (R Matoušek) 

   

IV. A muži 

Kobylnice – Měnín „B“, v ZoU uveden u hostující družstva hráč č. „14“ Vykouřil Zdeněk ID: 

90082228, který dle údajů v ZoU nastoupil jako střídající hráč v „88“ minut. 

Uvedený hráč byl současně uveden jako hráč základní sestavy v SU 11. kola OP muži, kde 

vystřídal v „85“ minutě, tudíž fyzicky nemohl být přítomen na SU v Kobylnicích.   

STK za porušení §30 bod 2i SŘF uděluje FK Kobylnice a Měnín „B“ pořádkovou pokutu ve výši 

200,- Kč. 

STK dále za nedostatečnou kontrolu a uvedení údajů v ZoU předává do nejbližšího zasedání KR 

delegovaného R, (R Kuropata) 

 

IV. B muži 

Rosice „B“ – Zakřany „B“, vedoucí hostujícího družstva nepotvrdil po ukončení SU ZoU.  

STK pro porušení §30 bod 2i v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje FK Zakřany „B“ 

pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

V. Bítýška „B“ – Nová Ves, v ZoU neuvedena minuta u vstřelené“2“ branky domácího družstva, 

(R Klein) 

 

OP dorost 

Dědice – Bystrc/Kníničky, v ZoU uvedeno chybné pořadí střelců branek, (R Zobal – OFS 

Vyškov) 

Pozořice „A“ – Pozořice „B“, v ZoU neuveden zástupce kapitána host. družstva, (R Hůlka) 

 

OP st. žáci 

dodatečně 7. kolo: Čebín/Drásov – Hrušovany/Žabčice 

Hrušovany/Žabčice – Vojkovice, v ZoU nepopsán PK, (R Srba) 

Zbraslav – Ořechov/Želešice, v ZoU nepopsán PK, (R Moder) 



 

OP ml. žáci sk. „A“ 

dodatečně 8. kolo: Ochoz – RAFK/Modřice „B“ 

dodatečně 8. kolo: Podolí „A“ - Těšany 

 

OP ml. žáci sk. „B“ 

Zbraslav – Ořechov/Želešice, v ZoU nepopsán PK, (R Moder) 

   

OP st. přípravka 

bez závad 

 

OP ml. přípravka 

D. Kounice - RAFK, v ZoU chybně uvedena doba hry, (R Suchý Zdeněk) 

Tišnov – Ořechov, v ZoU uveden u domácího družstva HP a vedoucí družstva, totožná osoba, 

v ZoU neuveden vedoucí host. družstva (nelze uzavřít ZoU).  

STK pro porušení §53 bod 2a SŘF uděluje FK Ořechov pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč.  

R provedla nedostatečnou kontrolu údajů v ZoU a nezatrhla kolonku předat STK (neuzavření 

ZoU), (R Prudká) 

 

2. Změny termínů utkání 

 

OP muži 

1. kolo, Tišnov „B“ – Troubsko: NE 4.11.2018 v 14:00 

 

OP dorost 

12. kolo, Lipovec/Sloup – RAFK: NE 21.10.2018 v 11:45, hř. Sloup 

 

III. B st. přípravka 

1. kolo, Hrušovany – Želešice: PÁ 26.10.2018 v 17:00  

 

III. C st. přípravka 

1. kolo, D. Loučky – Lažánky: PÁ 19.10.2018 v 16:30 

2. kolo, M. Knínice – Lažánky: SO 27.10.2018 v 11:00, hř. M. Knínice, změna pořadatelství 

 

OP ml. přípravka 

2. kolo, Rosice „A“ – D. Kounice: SO 20.10.2018 v 9:00 

 

III. tř. ml. přípravka sk. B 

1. kolo, Hrušovany – Želešice: PÁ 26.10.2018 v 17:00 

 

3. Projednání protestu fotbalového klubu Měnín 

 STK obdržela protest fotbalového klubu Měnín „B“, týkající se chybně uvedeného hráče 

 družstva č. „14“ Vykouřila Zdeňka v ZoU SU 11. kola IV. A muži 

 STK provedla dle § 26 bod 2a Procesního řádu FAČR kontrolu a konstatuje, že dle §27 bod3 

 Procesního řádu FAČR, uznává protest jako důvodný v plném rozsahu 

 

4. Upozornění pro fotbalové kluby a rozhodčí 

STK důrazně upozorňuje Všechny fotbalové kluby a rozhodčí, na povinnost uvádět v ZoU 

hlavního pořadatele, vedoucího družstva a v základní sestavě v příslušné kolonce ZoU, označit 

brankáře, v kolonce zpráva „R“ (v soutěžích přípravek) – uvádět střelce branek, včetně počtu 

vstřelených branek u jednotlivých hráčů!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 



5. 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“ - uvedenou povinnost ke dni 10.10.2018, 

nesplnil následující fotbalový klub: 

Popůvky  

Za nesplnění povinnosti, vyplývající z článku 22 bod 2 RFS, byla klubům udělena pořádková 

pokuta ve výši 200,- Kč - T. pro splnění ihned!!!!!   

V případě nesplnění povinnosti bude fotbalový klub předán k řešení v Disciplinární komisi!!   

 

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, které 

nestartují v Okresním poháru a  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

