
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úřední zprávy OFS č. 4 (12.8.2020) 
 

 

STK: 

 
1. Změny termínů utkání 

 

Okresní pohár 

předkolo, Rosice „B“ – Troubsko: ÚT 18.8.2020 v 18:00 

1. kolo, Měnín – Blažovice: NE 23.8.2020 v 17:00, hř. Měnín, změna pořadatelství   

 

Okresní přebor 

2. kolo, Modřice – Popůvky: ST 19.8.2020 v 18:00 

6. kolo, Ořechov – Kupařovice: SO 12.9.2020 v 16:00 

 

III. B muži 

4. kolo, V. Popovice – Zakřany: NE 30.8.2020 v 16.30 

7. kolo, Lažánky – M. Bránice: NE 20.9.2020 v 10:00, hř. Lažánky, změna pořadatelství  

  

2. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

Říčany – Ivančice „B“, nedostavení AR1 (R Ondráček), funkci AR1 převzal AR2 (R Pasz) a 

funkci AR2, vykonával laik 

STK předává pro porušení čl. 20 bod 11E1 RFS do nejbližšího zasedání KR, R Ondráčka  

 

Ořechov – Blažovice, SU zahájeno „15M“ po ÚZ vinou hostujícího družstva, které nemělo 

k dispozici prohlášení COVID 19 a vyplňovalo uvedený doklad až před začátkem SU 

STK pro porušení § 49 bod 1 a 6 SŘF uděluje FK Blažovice pořádkovou pokutu ve výši 200,- 

Kč  

 

III. A muži 

Újezd „B“ – Přísnotice, SU bylo zahájeno „20M“ po ÚZ z důvodu přejezdu delegovaných R 

z předcházejícího SU, STK bere na vědomí 

V ZoU uveden hostující VD, současně i jako hráč, STK pro porušení §30 bod 4 SŘF uděluje FK 

Přísnotice pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

STK dále pro porušení čl. 20 bod 11D2 RFS, předává do nejbližšího zasedání KR, R 

Koryčanskou 

 

Těšany - Moutnice, SU zahájeno „20M“ po ÚZ vinou domácího družstva, které nemělo 

k dispozici prohlášení COVID 19 a vyplnilo doklad na doporučení delegovaného R, až před 

začátkem SU, který neodpovídá nařízení FAČR (email od sekretáře OFS dne 6.8.2020) 

STK pro porušení § 49 bod 1 a 6 SŘF uděluje FK Těšany pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč   
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STK dále pro porušení § 30 bod 2c SŘF uděluje FK Těšany pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

STK dále pro porušení §30 bod 2c SŘF (předložení prohlášení o bezinfekčnosti) předává do 

nejbližšího zasedání DK vedoucího družstva Těšan p. Vognárka Pavla ID: 84030752  

STK dále pro chybný postup v případě předložení a kontroly dokladu o bezinfekčnosti – viz. 

desatero FAČR, předává do nejbližšího zasedání KR, R Pindeše 

 

Žabčice – Podolí „B“, SU zahájeno „15M“ po ÚZ z důvodu nefunkčního PC, dle údajů v historii 

IS FAČR, R převzal ZoU ve 13:55, STK bere na vědomí 

V ZoU neuveden počet diváků, STK předává pro porušení čl. 20 bod 11A3 RFS do nejbližšího 

zasedání KR, R Kunického 

 

III. B muži 

Mělčany – Radostice, v ZoU uveden domácí VD, současně i jako hráč, STK pro porušení §30 

bod 4 SŘF uděluje FK Mělčany pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

STK dále pro porušení čl. 20 bod 11D2 RFS, předává do nejbližšího zasedání KR, R Haráska 

 

Babice u Rosic – Drásov, po závěrečném hvizdu přišel hostující vedoucí s hráčem číslo 5, který 

měl krvavý šrám na puse, do kabiny rozhodčích s tvrzením že domácí hráč číslo 7 napadl 

hostujícího hráče. Incident se stal za nepřítomností kteréhokoliv rozhodčího. Hostující hráči tvrdí 

, že byl napadený úderem do obličeje. Přivolaný hráč domácích v kabině rozhodčích tvrdí, že se 

pouze srazili.Vyjádření R k situaci po ukončení utkání :Po zápasové události jsem na žádost 

vedoucího družstva hostí zapsal do ZOU pře potvrzením vedoucími družstev pouze na základě 

sdělení vedoucího družstva hostů jelikož se události odehrály až po odchodu rozhodčích z HP. 

Situaci proto ani jeden z rozhodčích neviděl a nemůže tvrzení hostujícího družstva potvrdit ani 

vyvrátit. Mohu jen potvrdit krvavé zranění v oblasti obličeje u hráče hostí č.5, který nám přišel 

zranění ukázat do kabiny rozhodčích. 

STK není na základě údajů uvedených v ZoU schopna prokázat, zda k napadení došlo, či 

nedošlo, proto na zasedání STK dne 19.8.2020 v 16:30 hod., zve následující zástupce 

fotbalových klubů a R: 

Babice u Rosic: Kubín David ID: 85111829 (hráč pod číslem 7), Zelinka Jan ID: 72020802 

(vedoucí družstva), Berghauer František ID: 46020028 (hlavní pořadatel) 

Drásov: Los Matyáš ID: 96041325 (hráč pod číslem 5), Hostěradský Jaroslav ID: 48100136 

(vedoucí družstva) 

Rozhodčí: Jankes David ID: 90041514  

Za účast pozvaných zástupců klubů, odpovídá členský klub, za účast delegovaného R, 

odpovídá KR OFS Brno-venkov!!!!!!!!!!!!! 

 

3. Dodatečné zařazení družstva SK Bosonohy v kategorii ml. přípravky 

STK provedla na základě písemné žádosti fotbalového klubu SK Bosonohy a písemného 

souhlasu Všech zařazených družstev v soutěži ml. přípravka sk. „B“, dodatečné zařazení 

družstva ml. přípravky FK SK Bosonohy na losovací číslo „12“ (původně volný los). 

V souvislosti s dodatečným zařazením výše uvedeného družstva žádá STK Všechny fotbalové 

kluby, hrající soutěž ml. přípravka sk. „B“ o doplnění hlášky o dodatečně zařazené družstvo, 

taktéž FK SK Bosonohy má povinnost vyplnit hlášenku SU v IS FAČR – v termínu 18.8.2020.  

 

4. Aktualizace ŘPS + plánku hřiště 

STK vyzývá Všechny fotbalové kluby, hrající soutěže v rámci OFS Brno-venkov na povinnost 

doložení aktuálního ŘPS + plánku hřiště v termínu do 31.3.2021 

 

5. Upozornění pro fotbalové kluby – nesplnění povinnosti dle §10 bod 4 SŘF 

 STK provedla kontrolu nahraných soupisek v IS FAČR a konstatuje, že §10 bod 4 SŘF 

nesplnily následující fotbalové kluby: Ořechov (nahráno 8.8.2020), Modřice (nahráno 

12.8.2020) a Moutnice dosud  soupisku nenahrály vůbec 

STK výše uvedeným klubům za nesplnění povinnosti dle §10 bod 4 SŘF v součinnosti s článkem 

10 bod 4 RFS, uděluje pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

 



 

 STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby, které mají přihlášené do SR 2020/2021 

„sdružené družstvo“  v kategorii dorostu a žáků na povinnost zaslat ke schválení seznam 

hráčů sdruženého družstva v termínu do 18.8.2020  

 

 

6. Upozornění na dodržení následujících bezpečnostních opatření v soutěžích OFS Brno-

venkov 

 Žádáme o dodržování základních hygienických pravidel. 

 Klub bude mít k dispozici v kabině domácích, hostů a rozhodčích dezinfekci v dostatečném 

 množství. 

 Pokud jsou na hřišti k dispozici pouze jedny společné sprchy, sprchuje se nejprve hostující 

 tým, poté domácí tým a poté rozhodčí. 

 Společný nástup družstev a rozhodčích na hrací plochu se neprovádí, není ani nutné 

 předzápasové podávání rukou. 

 O poločasové přestávce zamíří všichni účastníci co nejdříve do své kabiny. 

 Po skončení utkání se závěrečný pozdrav neprovádí a taktéž všichni účastníci opustí co 

 nejrychleji hrací plochu. 

 

7. Splnění povinnosti dle článku 22 bod 2 RFS 

Upozorňujeme Všechny fotbalové kluby, hrající se svými družstvy soutěže v rámci OFS Brno-

venkov na splnění povinnosti, vyplývající z článku 22 bod 2 RFS pro SR 2020/2021 - zaslání 

vyplněného formuláře „Seznam trenérů“ (odkaz na formuláře níže)  - T. 31.8.2020  

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

 

8. Upozornění pro fotbalové kluby – uzávěrka ulice Legionářská v Kuřimi 

Fotbalový klub Kuřim upozorňuje na probíhající práce na silnici a hlavní ulice Legionářská je 

uzavřena.  

Jediný příjezd do Kuřimi ke stadionu je ze silnice I.třídy číslo 43 Brno-Svitavy - viz. mapa níže: 

 
 
 
 
 

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


 
 

9. Upozornění pro fotbalové kluby - uzávěrka komunikace v Přísnoticích - viz. mapa 
 

 
 

 
10. Upozornění pro fotbalové kluby - uzávěrka komunikace v Pohořelicích - viz. mapa 

 
 
 
 
 
 



 
 
11. Upozornění pro fotbalové kluby - uzávěrka komunikace v Čebíně - viz. mapa 

 

 
 

 

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 

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

