
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úřední zprávy OFS č. 5 (19.8.2020) 
 

 

STK: 

 
1. Změny termínů utkání 

 

Okresní pohár 

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

 

IV. A muži 

4. kolo, Měnín „B“ – Blažovice „B“: PÁ 4.9.2020 v 17:30 

 

OP dorostu 

3. kolo, Sparta Brno „B“ – Bystrc-Kníničky „B“: ČT 3.9.2020 v 18:00, bez čekací doby, 

nařízení STK 
 

  

2. Schvalování výsledků 

 

OP pohár – předkolo 

Babice – Ivančice „B“, v ZoU neuveden zástupce kapitána u hostujícího družstva, (R Landa čl. 

20 bod 11A5 RFS) 

 

OP muži 

Troubsko – Vojkovice „B“, SU nesehráno pro nenastoupení hostujícího družstva 

STK pro porušení §7 bod 1d SŘF předává fotbalový klub Vojkovice „B“, do nejbližšího 

zasedání DK  

 

III. A muži 

Ochoz – RAFK „B“, v ZoU neuvedeno střídání u hráče domácího družstva, který vstřelil branku 

(R Koryčanská čl. 20 bod 11 C2 RFS) 

 

III. B muži 

Senorady – Rosice „B“, v ZoU není zdůvodněno nastavení doby hry 2. poločasu, (R Vogel – 

MěFS) 

D. Kounice – M. Knínice, v ZoU uveden hostující VD, současně i jako hráč,  

STK pro porušení §30 bod 4 SŘF uděluje FK M. Knínice pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

STK dále předává do nejbližšího zasedání KR (R Nahodila čl. 20 bod 11D2 RFS)  
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Babice – 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 před 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. 

 

Na zasedání STK dne 19.8.2020 se dostavili následující zástupci klubů: 

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

(vedoucí družstva), kteří podali doplňující informace k incidentu po ukončení výše uvedeného 

soutěžního utkání.  

Rozhodčí: Jankes David ID: 90041514, který taktéž podal doplňující informace k průběhu SU a 

událostem po ukončení SU, R potvrdil, že pořadatelský sbor nebyl označen a v počtu, jak je 

uvedeno v článku 8 bod 4a a 4e RFS. 

 

Babice u Rosic: Berghauer František ID: 46020028 (hlavní pořadatel), který taktéž podal 

doplňující informace k událostem po ukončení SU, informoval o počtu členů pořadatelského 

sboru na daném SU a přiznal, že pořadatelský sbor, nebyl označen v souladu s§41 bod 3 a 4 SŘF 

a čl. 8 bod 4a a 4e RFS. 

Kubín David ID: 85111829 (hráč pod číslem 7), Zelinka Jan ID: 72020802 (vedoucí družstva), 

Výše pozvání zástupci FK Babice u Rosic poslali písemné vyjádření a z účasti na zasedání STK 

se omluvili z důvodu pracovního zaneprázdnění. 

 

STK pro porušení §41 bod 3 a 4 SŘF a §42 SŘF předává do nejbližšího zasedání DK, FK 

Babice u Rosic.  

 

3. Okresní pohár – 1. kolo 

STK schválila výsledky  předkola poháru a postupující družstva do 1. kola, ve kterém se ve 

středu 2.9.2020 v 16:30 hod., utkají následující dvojice: 

 

o Zbýšov - Oslavany 

o Ivančice „B“ - Troubsko 

o Židlochovice - Mělčany 

o Popůvky - Říčany 

o Kupařovice – M. Bránice 

o Přísnotice - Blučina 

o Ochoz - Šlapanice 

o Blažovice – Měnín (NE 23.8.2020 v 17:00 – viz. změna termínu, hř. Měnín + změna 

 pořadatelství) 

 

4. Odhlášení družstva – D. Kounice/Kupařovice 

STK obdržela od fotbalového sdruženého družstva D. Kounice/Kupařovice písemné prohlášení o 

odhlášení družstva ml. žáků ze soutěže OP ml. žáků sk. „B“.  

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby, že po odhlášení družstva žáků, výše uvedeného 

sdruženého družstva, bude na losovacím čísle „2“ „volný los“. 

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

STK pro porušení §35 bod b SŘF v součinnosti s čl. 24 bod 5d RFS předává sdružené družstvo 

D. Kounice/Kupařovice do nejbližšího zasedání DK. 

 

 

 

 



5. Projednání protestu FK Újezd – asistent R (laik) 

 STK obdržela protest fotbalového klubu Újezd u Brna „B, týkající se výběru oddílového R, 

 v případě neúčasti delegovaného R a dále v ZoU uvedení totožné osoby jako příslušníka 

 družstva a současně vykonávající funkci asistenta laika (§50 bod 12 SŘF) 

 STK provedla dle § 26 bod 1 - 4 Procesního řádu FAČR kontrolu a na základě uvedených 

 údajů v ZoU, dle §27 bod 3 Procesního řádu FAČR protest uznává jako důvodný v celém 

 rozsahu 

 STK předává pro chybný postup R (Eliáš – MěFS do nejbližšího zasedání KR MěFS) 

 

6. Odhlášení družstva – TJ Sokol Troubsko, spolek 

STK obdržela písemnou formou písemné prohlášení o odhlášení družstva FK TJ Sokol 

Troubsko, spolek z kategorie ml. přípravky sk. „B“.   

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby, že po odhlášení družstva ml. přípravky, výše 

uvedeného členského klubu, bude na losovacím čísle „5“ „volný los“. 

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

 

7. Žádost o dodatečné zařazení družstva – TJ Sokol Troubsko, spolek 

STK obdržela od fotbalového klubu FK TJ Sokol Troubsko, spolek žádost o dodatečné zařazení 

družstva v kategorii st. přípravky do sk. „B“ na losovací číslo „10“ „volný los“ 

STK družstvo výše uvedeného klubu do uvedené soutěže zařadí pouze za podmínky, že Všechna 

ostatní zúčastněná družstva, zašlou písemnou formou souhlas s dodatečným zařazením, družstva 

klubu TJ Sokol Troubsko, spolek 

 

8. 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 

 

9. Upozornění pro fotbalové kluby – splnění povinnosti předložení seznamu hráčů 

sdruženého družstva 

 STK provedla kontrolu zaslaných seznamů hráčů sdruženého družstva a konstatuje, že v  

 v termínu 18.8.2020, nesplnila povinnost následující sdružená družstva:  

 Pozořice/V. Šumice a Žabčice/Židlochovice (OP ml. žáci sk. „A“) 

 STK vyzývá výše uvedená sdružená družstva ke splnění povinnosti – T. ihned!!! 

 

10. 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. 

 

 

 

 

 



11. Upozornění pro členské kluby a rozhodčí 

V soutěžích dospělých OFS Brno-venkov je stále platný § 5 SŘF (uvedený v příloze č.2 

modifikace SŘF) ohledně střídání hráčů. Níže uvádíme celé znění článku: 

 

V soutěžích věkové kategorie dospělých, kde řídícím orgánem soutěže je okresní fotbalový 

svaz, krajský fotbalový svaz, Pražský fotbalový svaz, Řídící komise pro Čechy nebo Řídící 

komise pro Moravu, je možno v průběhu soutěžního utkání vystřídat 5 hráčů s tím, že v 

období od 81. minuty řádné hrací doby lze do konce utkání vystřídat nejvýše tři hráče. 

 

Tento paragraf je platný i v soutěžích OFS Brno - venkov a STK a KR žádá o jeho 

dodržování!!!! 

 

12. 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/ 

 

13. 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/


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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



16. 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 
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