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Úřední zprávy OFS č. 15 (31. 10. 2018) 
 

 

STK: 

 
1. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

Kupařovice – Střelice, H – 4x ŽK 

Popůvky – Tišnov „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 

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

Blažovice – Říčany, D – 5x ŽK 

Ořechov – Vojkovice „B“, v ZoU uvedeno nepřesné pořadí střelců branek a neuveden zástupce 

kapitána hostujícího družstva, (R Zach) 

  

III. A muži 

Babice „B“ – Podolí „B“, SU zahájeno „15M“ po ÚZ z důvodu pozdního příjezdu hostujícího 

družstva, které bylo součástí dopravní nehody, STK bere na vědomí 

RAFK „B“ – Ochoz, D – 5x ŽK  

Šlapanice „B“ – D. Kounice, D – 5x ŽK, v ZoU neuveden zástupce kapitána hostujícího družstva 

v příslušné kolonce ZoU, pouze ve zprávě R, (R Nahodil) 

  

III. B muži 

Ketkovice – Zakřany, D – 4x ŽK 

Oslavany – M. Knínice, SU nesehráno pro nedostavení se host. družstva. STK pro porušení §7 

bod 1d SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK fotbalový klub M. Knínice 

Radostice – V. Popovice, D – 4x ŽK 

 

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. 

Na zasedání dne 31.10.2018 v 16:00 hod. se dostavil následující zástupce fotbalového klubu: 

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

vedoucí družstva se z důvodu pracovního zaneprázdnění z jednání písemně omluvil.  

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

družstva se jednání STK nezúčastnili, zaslali písemné vyjádření, ve kterém je uvedeno, že výše 

jmenovaný hráč Radim Buček, nebyl v čase konání soutěžního utkání, fyzicky na utkání 

přítomen. 

Rozhodčí: Karel Staněk ID: 65070220, Kamila Prudká ID: 98031456 se z jednání STK pro 

pracovní zaneprázdnění písemnou formou, omluvili. 

STK na základě zjištěných skutečností konstatuje, že došlo k porušení §7 bod 1h SŘF. 

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

Moravské Knínice, dále za porušení §30 bod 2b SŘF předává do nejbližšího zasedání DK 

Michala Havlíka ID: 77121366 (vedoucí družstva). 

 

 

   



IV. A muži 

Židlochovice – Moutnice „B“, SU nesehráno pro nedostavení se host. družstva. 

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

Moutnice. STK za porušení článku 5 bod 11 RFS, uděluje FK Moutnice, pořádkovou pokutu  

ve výši 200,- Kč. V ZoU uveden HP a vedoucí družstva totožná osoba, (R Staněk Karel) 

Opatovice – Rajhradice „B“, v ZoU neuveden zástupce kapitána domácího družstva, (R Pospíšil) 

Ořechov „B“ – Újezd „B“, H – 5x ŽK 

 

IV. B muži 

V. Knínice – Řeznovice, SU nesehráno pro nedostavení se host. družstva. 

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

Řeznovice. STK za porušení článku 5 bod 11 RFS, uděluje FK Řeznovice, pořádkovou pokutu  

ve výši 200,- Kč 

V. Bítýška „B“ – Šatava, v ZoU chybně uvedeno pořadí u „2 branky host. družstva, (R Mikláš) 

  

OP dorost 

Milešovice – Mokrá-Horákov/Ochoz, v ZoU neuveden zástupce kapitána domácího družstva, (R 

Bělohoubek – OFS Vyškov) 

Dědice – Lipovec/Šošůvka, v ZoU chybně uvedeno pořadí střelců branek, (R Doležal – OFS 

Vyškov) 

 

OP st. žáci 

bez závad 

 

OP ml. žáci sk. „A“ 

bez závad  

 

OP ml. žáci sk. „B“ 

bez závad  

   

OP st. přípravka 

RAFK – Ivančice, v ZoU chybně uvedena doba hry a neuveden povrch HP, (R Hřib) 

Říčany – Rosice, v ZoU chybně uvedena doba hry, (R Srba) 

 

OP ml. přípravka 

Kahan – Ořechov, v ZoU chybně uvedena doba hry, (R Staněk Jaroslav) 

Tišnov – Vojkovice, nesehráno pro ústní dohodu klubů, STK nařizuje oběma fotbalovým 

klubům sehrát nesehrané SU v termínu do 11.11.2018!!!! 

 

2. Semifinále Okresního poháru 

STK na základě schválených výsledků ¼ Okresního poháru, schválila rozlosování ½ Okresního 

poháru, které bude sehráno v jarní části SR 2018/2019 (termín bude uveden v TL pro jarní část 

SR 2018/2019) a utkají se následující soupeři: 

Oslavany – Troubsko 

Měnín - Střelice 

 

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 na základě vyjádření  

zástupců FK M. Knínice a Radostice, konstatuje, že dle §27 bod 3 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!!!!!!! 



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

