
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úřední zprávy OFS č. 15 (27.10.2021) 
 

 

STK: 

 
1. Změny termínů utkání 

 

OP st. žáci  

1. kolo, Lažánky/Deblín – Kuřim „B“: Pá 29.10.2021 v 16:00, hř. Lažánky 

1. kolo, Zbraslav – RAFK „B“: Ne 7.11.2021 ve 14:00 

 

St. přípravka sk. B 

1. kolo, Ořechov – Želešice: St 3.11.2021 v 16:30  

 

2. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

Rosice „B“ – Oslavany, v ZoU nezdůvodnění nastavení doby hry 2. poločasu, (R Marek) 

Ivančice „B“ – Říčany, nedostavení AR2, (R Bušo), funkci AR2 převzal laik,  

v ZoU neuveden zástupce kapitána domácích, (R Kunický) 

STK předává do nejbližšího zasedání KR, (R Bušo) 

Blažovice – Blučina, v „62M“ zraněn hráč domácích č. „8“ Martin Štěpánek ID: 96070730 (levé 

rameno), hráč odvezen RZS 

Hrušovany – Modřice, po ukončení SU nahlásil hlavní pořadatel poškození dveří u kabiny 

hostujícího družstva 

STK vyzývá domácí klub k doložení vyčíslené škody a oba kluby doloží, jakým způsoben bude 

nahrazena vyčíslená škoda – T. 2.11.2021 

 

III. A muži 

Židlochovice – Šlapanice „B“, SU nesehráno pro nenastoupení hostujícího družstva,  

STK pro porušení §7 bod 1d SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK, FK Šlapanice 

  

III. B muži 

Mělčany – Babice u Rosic, v hlavičce ZoU neuveden AR1, uvedeno pouze v kolonce „zpráva 

R“, (R Kroutil) 

Radostice – V. Popovice, v ZoU neuvedena dohoda na AR1 + AR2 (laik), (R Ondráček) 

 

IV. A muži 
bez závad 

 

IV. B muži 

Nová Ves – Senorady, v ZoU uvedena nedostatečná kontrola na COVID 19 (chybí tel. kontakt 

na oba vedoucí družstev), (R Kroutil) 
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OP dorost 

Lažánky/V. Bítýška – Měnín/Těšany, v ZoU neuvedeni AR1 a AR2, (R Holub) 

 

OP st. žáci 

Kahan – Těšany, vedoucí domácího družstva nepotvrdil po ukončení SU, ZoU v IS FAČR  

STK pro porušení §30 bod 2i SŘF v součinnosti s § 61 bod 2 SŘF uděluje FK Kahan 

pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

STK předává do nejbližšího zasedání KR R, (R Suchý Zdeněk) 

 

OP ml. žáci sk. A 

dodatečně 2. kolo, Těšany „A“ – Ochoz 

Rajhradice – Těšany „A“, nedostavení delegovaného R, (R Neuer), po dohodě obou klubů funkci 

převzal laik, který je zároveň uveden jako vedoucí družstva domácích  

V ZoU neuveden hlavní pořadatel a není vyplněna kompletní kontrola na COVID 19 (chybí tel. 

kontakt na oba vedoucí družstev) 

STK pro porušení § 40 bod 1-3 SŘF v součinnosti s § 53 bod 1a SŘF uděluje FK Rajhradice 

pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

Podolí – RAFK „B“, v ZoU neuvedena dohoda na R laika a chybí kontrola na COVID 19 

STK pro porušení § 50 bod 10 SŘF uděluje FK Podolí pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč  

 

OP ml. žáci sk. B 

bez závad 

 

OP ml. žáci sk. C 

bez závad 

 

3. Okresní pohár – 2. kolo 

STK schválila výsledky 2. kola poháru a postupující družstva do semifinále, které bude sehráno 

v jarní části SR 2021/2022, termín bude uveden v TL pro jarní část SR 2021/2022 a utkají 

následující dvojice: 

 Ivančice „B“ – Židlochovice 

 Ochoz – Oslavany 

 

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

FAČR (peněžitá pokuta za udělené OT-ŽK) 
 OP muži: 4x ŽK Jan Kozel (ID: 85050623) – Fotbalový klub Ořechov z.s 

 OP muži: 4x ŽK Jiří Prokeš (ID: 91121392) - Fotbalový klub Ořechov z.s 

 OP muži: 4x ŽK Tomáš Buršík (ID: 85021386) – Městský fotbalový klub Modřice o.s. 

 OP muži: 4x ŽK Pavel Král (ID: 02080150) – FC Slovan Rosice, a.s. 

 OP muži: 4x ŽK Jakub Foral (ID: 95071027) – Tělovýchovná jednota Baník Zbýšov 

 III. B muži: 4x ŽK Tomáš Motyčka (ID: 83081640) – Tělocvičná jednota Sokol M. Bránice 

 

5. Upozornění pro fotbalové kluby - článek 22 bod 2 RFS 

 STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby na splnění povinnosti vyplývající z článku 22 bod 

 2 RFS – seznam trenérů působících v klubu u jednotlivých družstev 

 Formulář „evidence trenérů“ je umístěn na webových stránkách OFS Brno-venkov 

 http://www.fotbalbrno-venkov.cz/, záložka „dokumenty ke stažení“ 

 Uvedenou povinnost ke dni 27.10.2021 nesplnily následující členské kluby: 

 Blučina, Deblín, Kahan, Opatovice, Ořechov 

 STK za opakované nesplnění povinnosti i přes urgenci uděluje výše uvedeným FK 

 pořádkovou pokutu ve výši 400,- Kč 

 V případě nesplnění povinnosti vyplývající z výše uvedeného článku v termínu do 

 3.11.2021 budou výše uvedené kluby, předány k řešení v DK!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

http://www.fotbalbrno-venkov.cz/


6. Splnění povinnosti dle článku 8 bod 9 RFS – předložení ŘPS 

STK provedla ke dni 27.10 .2021 kontrolu splnění povinnosti vyplývající z článku 8 bod 9 RFS 

– předložení ŘPS a plánku hřiště a konstatuje, že uvedenou povinnost dosud nesplnily 

následující členské kluby: Dolní Loučky, Opatovice,  

 

STK žádá výše uvedené členské kluby ke splnění povinnosti uvedené v článku 8 bod 9 RFS pro 

SR 2021/2022 

 

7. 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.  
 

8. Upozornění pro fotbalové kluby – odložené SU z důvodu karantény COVID 19 

STK upozorňuje všechny členské kluby, že odložená utkání z důvodu karantény COVID 19 

je třeba odehrát do 17.11.2021!!!!!!!!!!!!!!!! 

  

9. 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 

 
10. Upozornění pro fotbalové kluby – uzávěrka komunikace v Želešicích (rekonstrukce 

 mostu) 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby a rozhodčí na uzávěrku komunikace v Želešicích – 

viz. popis ze strany FK TJ Viktoria Želešice : 

TJ Viktoria Želešice upozorňuje, že z důvodu rekonstrukce mostu v 

obci, bude možný příjezd k fotbalovému hřišti pouze osobními 

vozidly a vždy pouze ve směru od Brna, od Ořechova to 

nepůjde!!!!!!!!!!!!!!!!! 

V případě cesty autobusem kontaktujte sekretáře klubu TJ Viktoria 

Želešice.  
Dopravní omezení platí od víkendu 14.+15.8.2021!!!! 

 

 



11. Upozornění pro fotbalové kluby – hygienicko-protiepidemická opatření pro konání 

 amatérských soutěží k 1.10.2021 

Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží 

V rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu se stanovují následující povinnosti 

vycházející z aktuálně platných mimořádných opatření MZČR: 

1. Přítomnost sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu (tj. osob přímo se účastnících 

utkání) je povolena za následujících podmínek: 

a) evidenci osob přímo se účastnících utkání pro potřeby epidemiologického šetření orgánů 

ochrany veřejného zdraví nahrazuje evidence v IS FAČR a zápis o utkání; každé družstvo je 

povinno pro tyto potřeby nahlásit rozhodčímu jednu kontaktní osobu (vedoucího družstva, 

případně trenéra) a uvést její telefonní číslo pro případné epidemiologické šetření; 

 

b) utkání se mohou účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19; 

 

c) u osob přímo se účastnících utkání v rámci neměnného kolektivu se prokazování 

bezinfekčnosti nevyžaduje, 

 

d) rozhodčí a další delegované osoby jsou dále povinny prokázat bezinfekčnost (viz bod 3.), 

jejichž splnění je rozhodčí povinen před začátkem utkání jako osoba pověřená organizátorem 

utkání zkontrolovat a potvrdit v elektronickém zápise o utkání. 

 

2. Přítomnost diváků ve vnějších prostorech je povolena za následujících podmínek: 

a) utkání se mohou jako diváci účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky onemocnění 

covid-19 a zároveň splňují (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) podmínky bezinfekčnosti 

(viz bod 3.), jejichž splnění je organizátor akce, v tomto případě pořadatel (tzn. domácí 

klub), povinen kontrolovat a osoba účastnící se utkání jako divák je povinna jejich splnění 

prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě neumožnit vstup na 

utkání, 

 

b) pro konání utkání s kapacitou nad 3000 přítomných diváků se stanovují podrobnější 

podmínky prokazování bezinfekčnosti (více viz aktuálně platné mimořádně opatření MZČR), 

 

c) vzdálenost diváků od sportovní plochy musí být nejméně 2 m, 

 

d) pořadatelé sportovního utkání, u kterého předpokládají, že se jej zúčastní více než 1000 

osob jsou povinni oznámit jeho konání místně příslušné krajské hygienické stanici, a to 

nejméně 5 dní předem, 

 

e) pořadateli utkání se doporučuje vhodným způsobem (nejlépe umístěním viditelné 

informativní tabule při vstupu) informovat diváky o povinnosti dodržení podmínek pro účast 

na utkání (viz bod 3). 

 

3. Aktuální podmínky pro účast diváků, rozhodčích a dalších delegovaných osob (u osob 

přímo se účastnících utkání v rámci neměnného kolektivu se prokazování bezinfekčnosti 

nevyžaduje): 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 

s negativním výsledkem, nebo 

 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník; 

pro osoby přímo se účastnící sportovní přípravy a sportovních utkání platí, že pro účely těchto 

aktivit je platnost POC testu 7 dní, nebo 

 

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží jej národním certifikátem 

o provedeném očkování, nebo 

 



d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace 

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního 

rychlého antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

 

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu 

viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování (použití laickou osobou), s negativním 

výsledkem. 

 

Tato opatření byla schválena Výkonným výborem FAČR dne 1. 10. 2021 a jsou účinná ode 

dne 1. 10. 2021. 

 

Aktuálně platná mimořádná opatření MZČR v plném znění jsou pravidelně zveřejňována na 

internetových stránkách www.vlada.cz  

 

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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