Fotbalová asociace České republiky
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO – VENKOV
Vídeňská 9, 639 00 BRNO
mobil: 732 210 467
E-mail: brno-venkov@fotbal.cz
http://www.fotbalbrno-venkov.cz/

Úřední zprávy OFS č. 19 (16.6.2021)
STK:
1. Organizace přátelských utkání
 STK důrazně upozorňuje Všechny fotbalové kluby a R, na striktní dodržování Všech
pravidel,
náležitostí
a
povinností,
vyplývajících
z výše
uvedené
zprávy
GS_74_2021/Fotbalová jedenáctka pro přátelská utkání
 STK žádá KR, aby zajistila doplnění dokladů, které nejsou v souladu s výše uvedenou
zprávou GS_74_2021 v termínu do 24.6.2021!!!!
2. Začátek podzimní části SR 2021/2022
STK plánuje předběžný termín začátek podzimní části SR 2021/2022 v následujících
termínech:
 OP dospělých, III. tř. dospělých:7 - 8.8.2021
Začátek podzimní části SR 2021/2022 ve IV. třídě dospělých a v kategorii mládeže (dorost,
st. + ml. žáci, st. + ml. přípravka), bude upřesněn dle podaných přihlášek do SR 2021/2022.
TL pro podzimní část SR 2021/2022, která bude ze strany STK vyhotovena po datu uzávěrky
přihlášek do SR 2021/2022 a schválení ze strany VV OFS Brno-venkov, bude členským klubům
následně zaslána a umístěna webové stránky OFS.
3. Organizace soutěže v kategorii st. přípravky
 Komise mládeže OFS Brno-venkov ve spolupráci s STK OFS Brno-venkov, v případě
zájmu připravuje pro členské kluby, v kategorii st. přípravky „soutěž 7+1“
 Hrací systém turnajově, mimo IS FAČR (alternativa k soutěži st. přípravek na JmKFS), 1x
za 14 dní, bez vedení tabulky, dle pravidel fotbalu 7+1 (bývalá soutěž ml. žáků)
 Termíny a rozlosování pro jednotlivá kola, by bylo provedeno se zástupci členských klubů
na informativní schůzce v polovině měsíce 08/2021
 Členské kluby v případě zájmu o účast v připravované soutěži, se mohou přímo obracet na
předsedu KM OFS Brno-venkov p. Petra Soustružníka

4. Přihláška do SR 2021/2022
 STK garantuje totožné zařazení jednotlivých družstev, v jednotlivých kategoriích platné ke
dni 1.7.2020
 STK umožní členským klubům v případě zájmu, zařadit družstva v kategorii přípravek do
organizované soutěže v rámci JmKFS
 Všechna přihlášená družstva v kategorii st. + ml. přípravky budou zařazena do soutěže
Okresního přeboru přípravek – více informací bude členským klubům zaslána následně po
schválení ze strany VV OFS Brno-venkov
 STK ke dni 16.6.2021 neobdržela přihlášku od následujících fotbalových

klubů: Opatovice a Šatava, STK vyzývá oba fotbalové kluby o vyjádření,
zda budou přihlašovat družstva svého klubu do SR 2021/2022, v případě,
že ano, zaslat formulář vyplněné přihlášky – T. ihned!!!!
5. Sdružená družstva – smlouva
STK důrazně upozorňuje Všechny fotbalové kluby, které v přihlášce do SR uvedly „sdružené
družstvo“ na povinnost vyplývající z §9 bod 3a – 3f Přílohy č. 2 SŘF (doložení smlouvy o
sdruženém družstvu) T. do 22.6.2021!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6. Aktualizace ŘPS + plánek hřiště
STK upozorňuje Všechny členské kluby na povinnost aktualizace ŘPS a plánku hřiště, na
kterém musí být uvedeno datum potvrzení ze strany STK OFS Brno-venkov, ne starší jak

1.7.2020!!!!!!
7. Losovací aktiv pro SR 2021/2022

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby na termín losovacího aktivu pro SR
2021/2022, který proběhne v pátek 2.7.2021 od 16:30 hod. v hotelu Avanti

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
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