
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úřední zprávy OFS č. 9 (16.9.2020) 
 

 

STK: 

 
1. Změny termínů utkání 

 

OP dorostu 

5. kolo, Svratka „B“ – Měnín/Těšany: ČT 24.9.2020 v 16:30, hř. St. Lískovec 

9. kolo, Sparta „B“ – Měnín/Těšany: NE 4.10.2020 ve 14:00 

 

OP st. žáci sk. A 

5. kolo, Pohořelice – Podolí „A“: PÁ 18.9.2020 v 17:00 

 

OP st. žáci sk. B 

5. kolo, Rosice „B“ – Kahan: SO 19.9.2020 ve 12:00 

4. kolo, Zbraslav – Troubsko: ST 23.9.2020 v 17:00 

 

OP ml. žáci sk. A 

5. kolo, Modřice – Blažovice: PO 21.9.2020 v 17:30 

 

St. přípravka sk. A 

3. kolo, Prace – Babice n. Svit.: ÚT 8.9.2020 v 18:00 

 

St. přípravka sk. C 

5. kolo, Oslavany – Rosice „B“: PÁ 18.9.2020 v 17:00 

 

OP ml. přípravka 

5. kolo, Tišnov – Ivančice “B“: NE 20.9.2020 v 11:45 

 

Ml. přípravka A 

6. kolo, Prace – Mokrá/Horákov: ÚT 22.9.2020 v 17:00 

 

Ml. přípravka C 

5. kolo, Tišnov „B“ –Kahan: NE 20.9.2020 v 11:45 
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2. Schvalování výsledků 

 

Okresní pohár 

Měnín – Blažovice, z uvedeného SU nebyl vyhotoven ZoU v el., ani papírové podobě, uvedené 

SU bylo řádně nahráno v IS FAČR (viz. schválená změna termínu – ÚZ OFS č. 4+5) 

STK na základě zjištění, konstatuje, že nebylo v IS FAČR zahájeno SU Okresního poháru 

z důvodu pochybení na straně obou zúčastněných členských klubů, KR a delegovaného R. 

ZoU z uvedeného SU byl nahrán dodatečně, ze strany sekretáře OFS. 

STK předává uvedený případ k prošetření a k vyjádření KR, z jakého důvodu došlo k pochybení 

na straně delegace R. 

STK dále žádá oba zúčastněné kluby, aby zaslaly písemné vyjádření, proč došlo k neplnění 

povinnosti z jejich strany – viz. text výše, T. – středa 23.9.2020 

 

OP muži 

dodatečně 5. kolo, Vojkovice „B“ - Ořechov 

Říčany – Popůvky, v ZoU neuveden zástupce kapitána domácích, (R Hřib - čl. 20 bod 11A5 

RFS) 

Blučina – Ivančice „B“, SU nesehráno pro nenastoupení hostujícího družstva, STK pro porušení 

§7 bod 1d SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK, FK Ivančice  

 

III. A muži 

Podolí „B“ - Přísnotice, v ZoU není uvedena kontrola předložených dokladů o bezinfekčnosti 

(COVID 19 – R Kodras) 

Ochoz – Šlapanice „B“, v ZoU neuvedena doba hry 2. poločasu, (R Antoš) 

 

III. B muži 

Radostice – M. Knínice, v „85M“ zraněn hráč H č. „15“ Dančák Martin ID: 98050913 (poranění 

krční páteře), hráč odvezen RZS 

D. Kounice – Senorady, SU nesehráno pro nenastoupení hostujícího družstva, STK pro porušení 

§7 bod 1d SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK, FK Senorady 

 

IV. A muži 

bez závad 

 

IV. B muži 

V. Knínice – Ořechov „B“, vedoucí hostujícího družstva po ukončení SU, neuzavřel ZoU.  

STK za porušení § 30 bod 2i SŘF, v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje fotbalovému klubu 

Ořechov, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

 

OP dorost 

Troubsko – Kuřim „B“, v ZoU není uvedena kontrola předložených dokladů o bezinfekčnosti 

(COVID 19 – R Suchý Matěj) 

Chrlice – Svratka „B“, v ZoU není uvedena kontrola předložených dokladů o bezinfekčnosti 

(COVID 19 – R Suchý Matěj) 

Jundrov – RAFK, v ZoU není uvedena kontrola předložených dokladů o bezinfekčnosti (COVID 

19 – R Bumbálek) 

Milešovice – Start „B“, v ZoU není uveden zástupce kapitána hostujícího družstva, (R Hřib - čl. 

20 bod 11A5 RFS) 

Chrlice – Sparta „B“, v ZoU neuveden AR2, (R Tůmová – MěFS) 

  

OP st. žáci sk. A 

dodatečně 3. kolo, Ochoz – Podolí „B“, v ZoU není uvedena kontrola předložených dokladů o 

bezinfekčnosti (COVID 19 – R Pelikán) 

 

 

 



OP st. žáci sk. B  

bez závad 

 

OP ml. žáci sk. A 

dodatečně 2. kolo, Těšany „A“ - Ořechov 

 

OP ml. žáci sk. B 

Kuřim „B“ – Čebín/Drásov, vedoucí hostujícího družstva po ukončení SU, neuzavřel ZoU.  

STK za porušení § 30 bod 2i SŘF, v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje sdruženému družstvu 

Čebín/Drásov, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

 

3. Rozlosování 2. kola Okresního poháru 

STK na základě schválených výsledků 1. kola Okresního poháru, provedla rozlosování 2. kola 

Okresního poháru, které se uskuteční ve středu 28.10.2020 ve 14:00 hod.: 

 Oslavany - Troubsko 

 Židlochovice - Říčany 

 Kupařovice - Přísnotice 

 Ochoz - Měnín 

 

4. Projednání protestu FK V. Bítýška – chybně uvedený konečný výsledek SU 

 STK obdržela protest fotbalového klubu V. Bítýška, týkající se chybně uvedeného  

 konečného a poločasového výsledku ve 4. kole III. C st. přípravky 

 STK provedla dle § 26 bod 2a Procesního řádu FAČR kontrolu a na základě písemného 

 vyjádření FK Rosice, konstatuje, že dle §27 bod 3 Procesního řádu FAČR uznává protest 

 jako důvodný v plném rozsahu. 

 

5. Prodloužení termínové listiny pro podzimní část SR 2020/2021 

VV OFS Brno-venkov schválil návrh STK na prodloužení termínové listiny pro podzimní část 

SR 2020/2021 až do konce listopadu 2020 z důvodu případných mimořádných událostí 

spojených zejména s onemocněním COVID-19, které by mohly zkomplikovat dohrání podzimní 

části soutěží OFS Brno-venkov v řádných termínech 

 
6. Předání DK OFS Brno-venkov - čl. 24 bod 10 RFS OFS Brno-venkov + §47 bod 4 DŘ 

FAČR (peněžitá pokuta za udělené OT-ŽK) 
 III. A muži: 4x ŽK Roman Buchta (ID:86050083) – TJ Sokol V. Šumice  

 

7. 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 

 

8. Upozornění pro rozhodčí 

STK upozorňuje Všechny rozhodčí, kteří budou řídit soutěže OFS Brno-venkov v SR 

2020/2021 na povinnost uvádět do ZoU, zda byly ze strany členských klubů předloženy 

formuláře „COVID 19“ a provedena kontrola – T. ihned!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. 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. 

STK důrazně upozorňuje Všechny členské kluby a rozhodčí na důsledné dodržování §4 

Přílohy č. 6 SŘF (Prohlášení o bezinfekčnosti) - viz. odkaz níže: 

https://urednideska.fotbal.cz/document/download/78271 

  

10. 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!!!! 

 

11. 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/ 

Povinnost vyplývající z výše uvedeného článku RFS ke dni 16.9.2020, nesplnily následující 

fotbalové kluby: 

Budkovice, Čebín, Deblín, D. Loučky, Chudčice, Ivančice, Kahan, Modřice, M. Bránice, M. 

Knínice, Opatovice, Ořechov, Prace, Příbram na Moravě, Radostice, Senorady, V. Bítýška, V. 

Knínice, V. Šumice, Vojkovice, Zbýšov, Žabčice, Želešice. 
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12. 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: 

 
 
 
 

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

 
 

 



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

 
 
 
15. 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

