
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úřední zprávy OFS č. 3 (4.8.2021) 
 

 

STK: 

 
1. Změny termínů utkání 

 

OP ml. žáci sk. A 

3. kolo, Rajhradice – Babice n. Svit.: Pá 27.8.2021 v 17:00 

 

2. Žádost o přeřazení družstva – Podolí (kategorie ml. žáci) 

STK obdržela písemnou žádost z fotbalového klubu FK RENOCAR Podolí z.s., týkající se 

přeřazení družstva ml. žáků z Okresního přeboru ml. žáků sk. C., do Okresního přeboru ml. 

žáků sk. A, na losovací číslo „2“, kde je po odhlášení družstva Měnína „volný los“. 

 

STK po zvážení Všech okolností, žádost FK RENOCAR Podolí schválila a zařadila uvedené 

družstvo do skupiny A na losovací číslo „2“. 

FK RENOCAR Podolí, má na základě schválení žádosti ze strany STK povinnost upravit 

hlášenku v IS FAČR ve skupině A, v termínu do 5.8.2021 12:00 hod. 

 

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

přeřazení družstva FK RENOCAR Podolí do skupiny A, bude na losovacím čísle „1“ ve 

skupině C „volný los“ a rozlosování soutěže dle Bergerových tabulek pro „10“ družstev, 

zůstává dále v platnosti  

 

3. Upozornění pro fotbalové kluby a rozhodčí - změna článku 11 bod 5 RFS 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby a rozhodčí, že na základě schválení ze strany VV FAČR 

došlo k drobné úpravě článku 11 bod 5 RFS pro SR 2021/2022, týkající se střídání hráčů 

v kategorii dospělých, následovně: 

V soutěžích dospělých, může v průběhu utkání každé družstvo nasadit do hry 

maximálně 5 náhradníků.  

Každé družstvo má nejvýše 3 možnosti střídání a může navíc provádět střídání v 

poločasové přestávce, které se ovšem nepočítá mezi střídání v normální hrací 

době.  
 

4. Upozornění pro fotbalové kluby – splnění povinnosti dle §10 SŘF 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby v kategorii dospělých na povinnost vyplývající  

z §10 SŘF – soupiska družstva, zejména bod 4 uvedeného § SŘF!!!!!!!! 

 

 

 

 

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/ 

 

mailto:brno-venkov@fotbal.cz
http://www.fotbalbrno-venkov.cz/


5. Upozornění pro fotbalové kluby – uzávěrka komunikace v Rajhradě 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby a rozhodčí na uzávěrku komunikace v Rajhradě – viz. 

popis ze strany FK RAFK: 

z důvodu rekonstrukce křižovatky Masarykova, Městečko je 

  

Příjezd ke hřišti RAFK možný pouze ze směru od Rajhradic !! 
  

Z D2 - sjezd Blučina, nebo ze Židlochovic a Vojkovic přes Blučinu - 

Opatovice - Rajhradice 

také z Chrlic přes Rebešovice - Rajhradice, 

i z Telnice, či Měnína přes Otmarov - Rajhradice 
 

 

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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