
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úřední zprávy OFS č. 1 (31. 7. 2019) 
 

 

STK: 

 
1. Změny termínů utkání 

 

III. A 

4. kolo, Babice n. Svit. „B“ – Židlochovice: SO 24.8.2019 v 10:30 

 

IV. B 

2. kolo, Modřice „B“ – Troubsko „B“: ČT 29.8.2019 v 17:30  

7. kolo, Oslavany „B“ – V. Knínice: SO 14.9.2019 ve 13:30 

 

OP dorost 

4. kolo, V. Bítýška – Troubsko: NE 8.9.2019 ve 13:30, hř. V. Bítýška, změna pořadatelství 

5. kolo, Bystrc/Kníničky – V. Bítýška. NE 15.9.2019 ve 13:45, hř. Bystrc, změna pořadatelství   

  

2. Hlášenky utkání – chybějící souhlasy 

STK provedla kontrolu v termínu nahraných hlášenek v IS FAČR a konstatuje, že ke dni 

31.7.2019, neobdržela souhlasy se změnou termínu SU (SU dle hlášenky na všední den) od Všech 

fotbalových klubů, které nahrály hlášenku v IS FAČR, mimo termín stanovený TL pro podzimní 

část SR 2019/2020 – doložení  vzájemné dohody T. ihned!!!!  

Kluby, které si v rámci hlášenky uvedly termín, mimo platnou TL, byly kontaktovány ze strany 

sekretáře OFS s upozorněním na doložení dohody o změně termínu SU.  

V případě, nedoložení dohody STK v IS FAČR upraví termín a čas SU, dle TL!!!!! 

 

3. Odhlášení družstva – SK Moravské Knínice 

STK obdržela od fotbalového klubu SK M. Knínice písemné prohlášení o odhlášení družstva st. 

žáků ze soutěže OP st. žáků. STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby, že po odhlášení družstva 

žáků, výše uvedeného FK bude na losovacím čísle „4“ „volný los“. 

Rozlosování dle Bergerových tabulek pro „14“ družstev bude zachováno. 

STK pro porušení článku 24 bod 5d RFS uděluje FK M. Knínice pořádkovou pokutu ve výši 

2 000,- Kč. 

 

4. Odhlášení družstva – FK Podolí z.s. 

STK obdržela od fotbalového klubu FK Podolí z.s. písemné prohlášení o odhlášení družstva ml. 

přípravky ze soutěže Ml. přípravka sk. „A“. STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby, že po 

odhlášení družstva ml. přípravky, výše uvedeného FK bude na losovacím čísle „3“ „volný los“. 

Rozlosování dle Bergerových tabulek pro „12“ družstev bude zachováno. 

 

 

 

Fotbalová asociace České republiky 

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO – VENKOV 

Vídeňská 9, 639 00  BRNO 

Tel.: 543 254 963  mobil: 543 254 131 

E-mail: brno-venkov@fotbal.cz 

                                        http://www.fotbalbrno-venkov.cz/ 
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5. Upozornění pro fotbalové kluby – smlouva sdružené družstvo 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby, které mají do SR 2018/2019 v kategorii žáků, 

nebo dorostu, přihlášené sdružené družstvo, na povinnost doložení formuláře „smlouva o 

sdruženém startu družstva“.  

Uvedený formulář je umístěn na webových stránkách OFS Brno-venkov, na níže uvedené 

adrese: 

https://www.fotbalbrno-venkov.cz/dokumenty/  
 

Výše uvedenou povinnost ke dni 31.7.2019, nesplnilo následující sdružené družstvo: 

Ml. žáci: 

Ořechov/Želešice 

  

6. Neúčast na losovacím aktivu 

STK za nesplnění povinnosti dle článku 3 bod 3 RFS účast na losovacím aktivu, uděluje 

následujícím fotbalovým klubům, pořádková pokutu ve výši 500,- Kč: 

Budkovice, Čebín, D. Loučky, Chudčice, Ketkovice, Moutnice, Opatovice, Zbraslav 

 

7. 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fotbalbrno-venkov.cz/dokumenty/


8. Upozornění pro fotbalové kluby – uzávěrka komunikace v M. Bránicích 

Fotbalový klub M. Bránice upozorňuje na uzávěrku komunikace v obci M. Bránice – více 

informací níže: 

Průjezd obcí ve směru od D. Kounic a Ivančic na Silůvky a dále na Brno, bude z důvodu 

rekonstrukce vozovky a mostu uzavřen v termínu do 16.9.2019. 

Příjezd do areálu fotbalového hřiště bude dostupný pouze přes stavení Karlov –viz. obrázek níže. 

 
 

 

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  

    

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 i udělených disciplinárních trestů, které přesahují svoji lhůtou do 

následujícího soutěžního ročníku!!!!!! 
 

 

 

 

 

 

Libor Charvát 

sekretář OFS Brno – venkov 

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

