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Úřední zprávy OFS č. 20 (13.3.2019) 
 

 

STK: 

 
1. Změny termínů utkání 

 

IV. A muži 

15. kolo, Modřice „B“ – Kobylnice: SO 23.3.2019  v 15:00 

 

OP ml. žáci 

15. kolo, Ochoz – Měnín: NE 28.4.2019 v 9:00 

 

III. B st. přípravka 

13. kolo, Hrušovany – Troubsko: NE 5.5.2019 v 15:30 

15. kolo, Hrušovany – Střelice: NE 19.5.2019 v 15:30 

18. kolo, Hrušovany – Modřice: NE 9.6.2019 v 15:30 

 

III. B ml. přípravka 

18. kolo, Hrušovany – Modřice: NE 9.6.2019 v 13:45 

 

2. Kontrola hlášenek pro jarní část SR 2018/2019 v IS FAČR 

STK provedla kontrolu nahraných hlášenek ze strany členských klubů pro jarní část SR 

2018/2019 v IS FAČR a konstatuje, že neshledala závažné nedostatky 

 

3. Upozornění pro fotbalové kluby – uzávěrka komunikace v Oslavanech 

Fotbalový klub Oslavany upozorňuje na uzávěrku komunikace v městě Oslavany – více 

informací níže: 

Krajská silnice II/393 v úseku ulice Hybešova od křižovatky u Dělnického domu směrem na 

Ketkovice v délce cca 1km. 

Celková uzávěra bude trvat od 17.3.2019 do 30.11.2019. 

V době této uzávěry nebude možno se přes Oslavany dostat do obce Čučice a především 

Ketkovice.Objízdná trasa pro všechna vozidla je vedena z Oslavan přes Padochov, Zbýšov, 

Zakřany, Vysoké Popovice a Rapotice – viz. obrázek 

níže  



4. Upozornění pro fotbalové kluby – splnění povinnosti dle §10 SŘF (soupisky +seznamy) 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby na dodržení povinnosti dle §10 SŘF (vyhotovení a 

nahrání soupisek v IS FAČR) pro jarní část SR 2018/2019 v termínu do 19.3. 2019. 

 

 V termínu do 19.3.2019 předložit seznam sdruženého družstva v kategorii dorostu  

 

 V termínu do 2.4.2019 předložit seznam sdruženého družstva v kategorii st. + ml. žáků 

 

5. Semifinále Okresního poháru 

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

poháru, které bude sehráno 8.5.2019 v 16:30 v následujícím složení: 

Oslavany – Troubsko 

Měnín - Střelice 

 

6. Upozornění STK - striktní dodržení článku 25 RFS pro SR 2018/2019 

 STK důrazně upozorňuje Všechny fotbalové kluby na důsledné dodržení platného článku 

 25 RFS pro SR 2018/2019, týkající se pořádání nemistrovských soutěží a přátelských 

 utkání:  
1. Podmínky turnajů a soutěží, které nejsou mistrovskými ani pohárovými soutěžemi, se určí 
 v jeho propozicích v návaznosti na ustanovení § 43 SŘF. 
2. Propozice takové soutěže nebo turnaje schvaluje řídící orgán, do jehož kompetence 
 pořadatelský klub přísluší. 
3. Při jednotlivých nemistrovských soutěžích a turnajích lze poskytovat věcné a finanční ceny, 
 přitom formu a výši těchto cen stanoví pořadatelský klub. 
 

 

7. Upozornění pro fotbalové kluby a rozhodčí 

Z důvodu zahraniční cesty sekretáře OFS v termínu 22.-24.3.2019 nebude k dispozici 

telefonické, ani emailové spojení na sekretariát OFS Brno-venkov. 

 

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 

    

 

Libor Charvát 

sekretář OFS Brno – venkov 

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

