
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úřední zprávy OFS č. 19 (23.2.2022) 
 

 

STK: 

 
1. 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 

 

2. Upozornění pro fotbalové kluby – hlášenky pro jarní část SR 2021/2022 

  STK upozorňuje Všechny členské fotbalové kluby, na termín pro zadání hlášenek, včetně 

 pořadí hrací plochy v IS FAČR – 28.2.2022!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

3. Upozornění pro fotbalové kluby - kontrola fotografie v IS FAČR 

 STK žádá všechny kluby o kontrolu aktuálnosti nahraných fotografií jednotlivých hráčů 

 klubu 

 V případě neaktuálnosti stávající fotografie (neodpovídá aktuálnímu věku a vzhledu hráče)  
 žádáme o nahrání fotografie nové 

 
4. Oslavany - žádost o dodatečné zařazení družstva v kategorii st. přípravky  

STK projednala písemnou žádost od FK Oslavany o dodatečné zařazení družstva „B“ 

v kategorii st. přípravky do skupiny C na losovací číslo „3“ (volný los), jako družstvo Oslavany 

„B“. 

STK žádost FK Oslavany schvaluje a sděluje, že družstvo FK Oslavany si bude individuálně 

domlouvat přátelská utkání se soupeři v daném kole, kteří mají dle rozlosování (doma/venku) tzv. 

„volný los“.  

Družstvo FK Oslavany v uvedené kategorii nebude uvedeno v IS FAČR, je proto nutné na 

každé dohodnuté utkání vyplnit papírový ZoU. 

 

5. Svratka Brno - žádost o dodatečné zařazení družstev v kategorii ml. žáků  

 STK projednala písemnou žádost od FK Svratka Brno o dodatečné zařazení družstva 

v kategorii ml. žáků do skupiny C na losovací číslo „1“ (volný los), jako družstvo Svratka 

Brno. 

 STK žádost FK Svratka Brno schvaluje a sděluje, že družstvo FK Svratka Brno si bude 

individuálně domlouvat přátelská utkání se soupeři v daném kole, kteří mají dle rozlosování 

(doma/venku) tzv. „volný los“.  

 Družstvo FK Svratka Brno v uvedené kategorii nebude uvedeno v IS FAČR, je proto nutné na 

každé dohodnuté utkání vyplnit papírový ZoU a případně požádat KR OFS Brno-venkov o 

delegování rozhodčích. 
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6. Upozornění pro fotbalové kluby a rozhodčí 

STK upozorňuje Všechny členské fotbalové kluby a rozhodčí, na povinnosti, týkající se pořádání 

přátelských utkání:  

obsazení R na přátelská utkání, příslušejících k OFS Brno-venkov, bude zásadně v gesci 

předsedy KR OFS Brno-venkov a předseda bude za obsazení uvedených přátelských utkání, 

přímo odpovědný!!!!!!!!!!!!!!! 

Nedodržení výše uvedené povinnosti, jak ze strany členských klubů, tak i jednotlivých 

rozhodčích, bude řešeno, dle platného znění SŘF FAČR a Řádu rozhodčích FAČR. 

 

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

 mostu) 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby a rozhodčí na pokračující uzávěrku komunikace 

v Želešicích – viz. popis ze strany FK TJ Viktoria Želešice: 

TJ Viktoria Želešice upozorňuje, že z důvodu rekonstrukce mostu v 

obci, nebude možný příjezd k fotbalovému hřišti.  

V případě jakékoliv dopravy k hřišti, kontaktujte sekretáře klubu 

TJ Viktoria Želešice.  
 

8. Hygienicko-epidemiologická pravidla ve vztahu k fotbalu a futsalu 

V návaznosti na aktuální změny mimořádných opatření MZČR Fotbalová asociace České 

republiky opět zveřejňuje výkladové stanovisko k restrikcím vztahujícím se ke konání tréninků a 

soutěžních i přátelských utkání ve fotbalu a futsalu. 

Rozhodnutím Vlády ČR ze dne 9. února 2022 o změně epidemiologických opatření dochází 

k významnému rozvolnění restrikcí pro sport. To proběhne ve dvou vlnách. 

V první vlně (10. – 18. února 2022) bude na tréninku a utkáních umožněna přítomnost až 100 

sportovců. Omezení počtu diváků na utkáních zůstane v první vlně beze změny, povolená je tedy 

přítomnost max. 1000 osob. Zároveň dochází k úplnému zrušení povinnosti kontroly 

bezinfekčnosti, a to jak pro sportovce, tak i diváky. 

Ve druhé vlně (19. – 28. února 2022) bude nejvyšší povolená účast sportovců na utkáních 

a trénincích zvýšena na 500 osob. Současně dojde také ke zvýšení povolené kapacity diváků 

na utkáních, která bude nově činit až 50 % kapacity k sezení. 

 

S účinností od 10. února do 18. února 2022: 

SPORTOVCI: 

 na sportovních akcích (tréninky i utkání) je povolena účast max. 100 osob 

 

DIVÁCI: 

 na utkáních je povolena přítomnost max. 1000 diváků 

 všichni diváci musí být usazeni 

Pro všechny platí, že kontrola bezinfekčnosti se nevyžaduje. 

 

S účinností od 19. února do 28. února 2022: 

SPORTOVCI: 

 na sportovních akcích (tréninky i utkání) je povolena účast max. 500 osob 

DIVÁCI: 

 na utkáních lze obsadit max. 50 % kapacity k sezení 

Pro všechny platí, že kontrola bezinfekčnosti se nevyžaduje. 

 



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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