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Úřední zprávy OFS č. 14 (24. 10. 2018) 
 

 

STK: 

 
1. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

Říčany – Ořechov, v „15M“ zraněn hráč H č. „17“ Růžička Lukáš ID: 93080089 (spodní čelist), 

hráč odvezen RZS 

Modřice – Blažovice, D – 4x ŽK 

Ivančice „B“ – Popůvky, v ZoU neuvedena doba hry 2. poločasu, (R Kodras) 

Střelice – Troubsko, D – 4x ŽK 

Vojkovice „B“ – Kupařovice, D – 4x ŽK, v ZoU neuveden zástupce kapitána domácího 

družstva, (R Kron)  

SU zahájeno „30M“ po ÚZ z důvodu předzápasu kategorie přípravek,  

STK pro porušení §49 bod 6 SŘF uděluje FK Vojkovice „B“ pořádkovou pokutu ve výši 200,- 

Kč. 

 

III. A muži 

Mokrá/Horákov – Přísnotice, D – 4x ŽK 

Těšany – RAFK „B“, H – 4x ŽK 

Podolí „B“ – Pozořice, H – 4x ŽK 

Tvarožná – Babice „B“, 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 

Babice „B“, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč.  

V ZoU neuveden zástupce kapitána hostujícího družstva, R (R Durďák) 

  

III. B muži 

M. Knínice – Radostice, v „80“ minutě opustil HP a areál hráč D č. „15“ Radim Buček ID: 

76071535, poté co vedoucí hostujícího družstva požádal o provedení kontroly totožnosti 

jmenovaného hráče. 

Z důvodu neprokázání oprávněnosti, či neoprávnění nastoupení výše uvedeného hráče STK 

případ odkládá a na zasedání dne 31.10.2018 v 16:00 hod. zve následující zástupce fotbalových 

klubů a rozhodčí: 

M. Knínice: Radim Buček ID: 76071535 - hráč, Michal Havlík ID: 77121366 - vedoucí družstva 

Radostice: Michal Žúbor ID: 811111410 – kapitán družstva, Jiří Kadlec ID: 61030073 – vedoucí 

družstva   

Rozhodčí: Karel Staněk ID: 65070220, Kamila Prudká ID: 98031456 

Za účast zástupců fotbalových klubů na zasedání STK, odpovídají mateřské kluby, za účast 

delegovaných R, odpovídá KR OFS Brno-venkov!!!  

   

IV. A muži 

bez závad 

 

 

 

 



IV. B muži 

Střelice „B“ – Troubsko „B“, v ZoU chybně uvedeno střídání u domácího družstva (dle údajů 

v ZoU, střídali dva hráči, kteří byli uvedeni jako náhradní hráči, ze základní sestavy, nestřídal dle 

údajů v ZoU, žádný hráč), (R Kunický) 

 

OP dorost 

Lipovec/Sloup – RAFK, 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 

Lipovec/Sloup, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč.  

V ZoU nevyplněn povrch HP, R nezatrhl kolonku předat STK (neuzavření ZoU), (R Ondráček – 

OFS Blansko) 

 

OP st. žáci 

bez závad 

 

OP ml. žáci sk. „A“ 

Ochoz – Těšany, 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 

Těšany, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

R nezatrhl kolonku předat STK (neuzavření ZoU), (R Suchý Matěj)  

 

OP ml. žáci sk. „B“ 

M. Bránice – Čebín/Drásov, v ZoU nepopsán PK, (R Maša) 

   

OP st. přípravka 

dodatečně 10. kolo: Rosice – Vojkovice 

Těšany – RAFK, v hlavičce ZoU chybně uvedena doba hry, opraveno ve zprávě R, (R Kron) 

 

OP ml. přípravka 

bez závad 

 

2. Změny termínů utkání 

 

OP muži 

1. kolo, Modřice – Zbýšov: SO 3.11.2018 v 11:00 

 

III. C st. přípravka 

1. kolo, V. Bítýška – Drásov: ČT 25.10.2018 v 16:30 

 

3. Projednání protestu fotbalového klubu Radostice 

 STK obdržela protest fotbalového klubu Radostice, týkající se nastoupení hráče domácích  

 č. 15 

 STK provedla dle § 26 bod 2a Procesního řádu FAČR kontrolu a protože nemohla dne 

 24.10.2018 prokázat oprávněnost, či neoprávněnost nastoupení výše uvedeného hráče, 

 případ odkládá na zasedání dne 31.10.2018 

 

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!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 



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

