
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úřední zprávy OFS č. 2 (28.7.2021) 
 

 

STK: 

 
1. Změny termínů utkání 

 

Okresní pohár 

předkolo, Zbýšov – Kupařovice: So 21.8.2021 ve 14:00, hř. Kupařovice, změna 

pořadatelství 

předkolo, Ořechov – Říčany: Ne 29.8.2021 v 17:00, hř. Říčany, změna pořadatelství 

 

Okresní přebor dorostu 
8. kolo, Čechie/Kahan – Mokrá/Horákov: NE 3.10.2021 v 15:00, nařízení STK 

 

St. přípravka sk. A 

11. kolo, Měnín – Modřice: Ne 24.10.2021 v 11:00 

 

Ml. přípravka sk. A 

7. kolo, Měnín – V. Šumice: Ne 26.9.2021 v 9:30 

 

2. Odhlášení družstva ze SR – Měnín (kategorie ml. žáci) 

STK obdržela písemné oznámení z fotbalového klubu SK Měnín z.s., týkající se odhlášení 

družstva ml. žáků z Okresního přeboru ml. žáků sk. A. 

STK pro porušení §35 bod b SŘF a ve spojení s článkem 24 bod 5d RFS pro SR 2021/2022, 

předává do nejbližšího zasedání DK, fotbalový klub SK Měnín z.s. 

STK dále upozorňuje Všechny fotbalové kluby, hrající soutěž OP ml. žáků „B“, že po odhlášení 

družstva SK Měnín z uvedené soutěže, bude na losovacím čísle „2“ „volný los“ a rozlosování 

soutěže dle Bergerových tabulek pro „10“ družstev, zůstává v platnosti  

 

3. Upozornění pro fotbalové kluby – Epidemiologická pravidla pro konání amatérských 

soutěží 

 STK dále upozorňuje Všechny fotbalové kluby na důsledné dodržování níže uvedených 

 opatření MZČR ze dne 23.7.2021: 

 

 Obdobně jako při zápasech profesionálních soutěží je nutné u všech diváků kontrolovat 

 jejich bezinfekčnost, stejně tak je tomu i u přímých aktérů utkání (hráči, realizační týmy, 

 rozhodčí), kdy tuto povinnost plní pořadatel utkání, tj. domácí klub. Pořadatel utkání je 

 zároveň povinen po dobu 30 dnů uchovávat kontaktní údaje všech přímých aktérů utkání, 

 v praxi je nejjednodušší možností, jak tuto povinnost splnit, vyplnit kontaktní údaj (nejlépe 

 telefon) k dané osobě vedoucím domácího družstva přímo do zápisu o utkání a tento pak 

 30 dnů archivovat. 
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 Jednoznačným cílem příslušných orgánů státu je umožnit sportování dospělých i mládeže, 

 na druhé straně ovšem také povinné testování (či doložení bezinfekčnosti jiným způsobem 

 dle aktuálně platného opatření MZČR) všech účastníků takové akce. 

 Velká část kontroly je v praxi přenesena přímo na kluby, což na jedné straně značně 

 zvyšuje časovou i finanční zátěž, na druhé ovšem můžeme být rádi, že je možné téměř po 

 roce soutěžní zápasy vůbec pořádat, a to i využitím veškerého zázemí stadionu. 

 FAČR vnímá komplikovanost uvádění příslušných opatření MZČR do praxe a vede 

 (obdobně jako další sporty) jak s MZČR, tak i s dalšími příslušnými autoritami pravidelná 

 jednání o možné úpravě současných pravidel a usiluje o co nejlepší pozici fotbalu, 

 zejména co se týče soutěží mládeže a kategorie věku 6-12 let, zároveň však pochopitelně 

 podléhá aktuálně platným rozhodnutím těchto autorit přijatých na základě vývoje 

 epidemiologické situace. 

 Tato pravidla byla VV FAČR schválena dne 23. 7. 2021 na základě aktuálně platných 

 opatření MZČR. V případě úpravy pravidel vycházejících z opatření MZČR bude VV 

 FAČR obratem reagováno také úpravou těchto pravidel. Kompletní znění aktuálně 

 platných opatření MZČR je vždy k nalezení na webových stránkách vlada.cz. 

 STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby, že v případě změny aktuálních pravidel ze strany 

 MZČR, budou kluby informováni prostřednictvím emailové zprávy od sekretáře OFS Brno-

 venkov 

4. Kontrola areálu FK TJ Sokol Popůvky 

 STK provedla kontrolu areálu fotbalového klubu TJ Sokol Popůvky z důvodu probíhající 

 výstavby kabin a zázemí v areálu, uvedeného fotbalového klubu 

 STK na základě provedené kontroly areálu, provizorního zázemí pro zúčastněná družstva a 

 delegované rozhodčí, uděluje FK TJ Sokol Popůvky výjimku na využívání provizorního 

 zázemí pro příslušníky družstev a delegované rozhodčí do 31.12.2021 

 STK dále upozorňuje fotbalový klub TJ Sokol Popůvky, na povinnosti vyplývající z článku 

 7 bod 7 RFS pro SR 2021/2022 a §45+46 SŘF   

 

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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