
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úřední zprávy OFS č. 33 (12.6.2019) 
 

 

STK: 

 
1. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

Střelice – Kupařovice, H – 4x ŽK 

  

III. A muži 

Mokrá-Horákov – V. Šumice, H – 4x ŽK, R nezatrhl kolonku předat STK (OT), (R Marčaník – 

čl. 20 RFS) 

 

III. B muži 

Mělčany – Zbraslav „B“, SU zahájeno „15M“ po ÚZ z důvodu pozdního vyplnění ZoU 

hostujícím družstvem 

STK pro porušení §49 bod 1a6 SŘF uděluje FK Zbraslav „B“pořádkovou pokutu ve výši 200,- 

Kč 

Drásov – Senorady, H – 4x ŽK 

 

IV. A muži 

Modřice „B“- Blažovice „B“, SU nesehráno pro nedostavení se hostujícího družstva 

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

Blažovice „B“. 

Moutnice „B“ – Židlochovice, H – 4x ŽK 

Měnín „B“ – Pozořice „B“, H – 4x ŽK 

Rajhradice „B“ – Opatovice, D – 4x ŽK 

 

IV. B muži 

Šatava – V. Bítýška „B“, SU nesehráno pro nedostavení se hostujícího družstva 

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

Bítýška „B 

 

OP dorost 

dodatečně 29. kolo: V. Bítýška – Mokrá/Horákov-Ochoz 

Lipovec/Sloup – Dědice, v ZoU neuveden zástupce kapitána domácího družstva, (R Zobal – OFS 

Blansko) 

Slavkov/Křižanovice – RAFK, v ZoU uveden zástupce kapitána hostujícího družstva pouze ve 

zprávě R, (R Kron – čl. 20 RFS) 

 

OP st. žáci 

dodatečně 21. kolo: Blažovice/Bošovice – M. Knínice 

 

OP ml. žáci sk. A 

bez závad 
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OP ml. žáci sk. B 

bez závad 

 

OP st. přípravka 

Ořechov – Říčany, nedostavení R z důvodu chyby STK 

Ivančice „B“ – Modřice, v ZoU neuvedena doba hry obou poločasů a povrch HP,  

(R Bumbálek – čl. 20 RFS) 

 

OP ml. přípravka 

bez závad 

 

2. Změny termínů utkání 

 

IV. B muži 

14. kolo, Chudčice - Střelice „B“: SO 15.6.2019 v 10:30 

 

OP ml. žáci  - přeborník OFS 

1. kolo, Čebín/Drásov – RAFK/Modřice „B“: PO 10.6.2019 v 18:00 

2. kolo, RAFK/Modřice „B“ – Čebín/Drásov: ST 12.6.2019 v 18:00, hř. Modřice 

 

III. B st. přípravka 

18. kolo, Troubsko – Žabčice: PO 10.6.2019 v 17:30 

 

3. Upozornění pro fotbalové kluby – zahájení SR 2019/2020 

STK předpokládá zahájení SR 2019/2020 v termínu 10.8.2019 soutěžemi v kategorii dospělých 

Přesné termíny budou uvedeny v TL pro podzimní část SR 2019/2020, která bude po schválení 

ze strany VV OFS Brno-venkov, zaslána na emailové adresy klubům a vyvěšena na webové 

stránky OFS Brno-venkov 

 

4. 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 

 
 

 

 

 

 



5. Finále o přeborníka OFS – kategorie ml. žáci SR 2018/2019 

STK na svém zasedání dne 5.6.2019 stanovila termíny finálového utkání o přeborníka OFS 

Brno-venkov následovně: 

 

 Čebín/Drásov – RAFK/Modřice „B“ - pondělí 10.6.2019 v 18:00 hod. 

 RAFK/Modřice „B“ – Čebín/Drásov – středa 12.6.2019 v 18:00 hod., hř. Modřice 

 

 

6. Losovací aktiv – SR 2019/2020 

STK oznamuje Všem fotbalovým klubům, které podají přihlášku do SR 

2019/2020 v soutěžích OFS Brno – venkov, že losovací aktiv se uskuteční 

v sobotu 29.6.2019 od 9:30 hod. ve velkém sále hotelu Avanti, Brno, Střední 61, 

I. patro. 
 

7. Upozornění STK - důsledné 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. 
 

 

DK: 

Všechna rozhodnutí DK, jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Brno - venkov, viz. níže: 

 

https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=318 

   

 

Libor Charvát 

sekretář OFS Brno – venkov 
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