
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úřední zprávy OFS č. 21 (9.3.2022) 
 

 

STK: 

 
1. Změny termínu utkání 

III. A muži 

15. kolo, Babice n. Svit. „B“ – Šlapanice „B“: So 26.3.2022 v 15:00 

 

OP ml. žáci sk. A 

16. kolo, Rajhradice – Pozořice: Pá 13.5.2022 v 17:00 

 

OP ml. žáci sk. C 

12. kolo, V. Bítýška – Střelice: So 16.4.2022 ve 13:15  

17. kolo, V. Bítýška – Zbraslav: Ne 22.5.2022 ve 14:00 

10. kolo, V. Bítýška – Kahan: So 4.6.2022 ve 13:45  

  

2. Okresní pohár – 2. kolo 

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

4.5.2022 v 17:00, a utkají se následující dvojice: 

  Ivančice „B“ – Židlochovice 

  Ochoz – Oslavany 

 

3. Upozornění pro fotbalové kluby – kontrola zadaných hlášenek v IS FAČR 

STK provedla kontrolu zadaných hlášenek z strany členských klubů v IS FAČR a byly zjištěny 

ze strany členských klubů, následující nedostatky: 

 

OP ml. žáci sk. A: 

12. kolo, V. Šumice – Podolí: St 13.4.2022 v 17:30 

14. kolo, V. Šumice – Rajhradice: Pá 29.4.2022 v 17:30 

10. kolo, V. Šumice – Babice n. Svit.: Pá 3.6.2022 v 17:30 

 

Výše uvedené termíny neodpovídají termínu uvedenému ve schválené a platné TL, pro jarní 

část SR 2021/2022 a není doložen souhlas soupeře.  

V případě nedoložení dvoustranné dohody na změnu termínu SU, budou termíny a časy v IS 

nastaveny ze strany STK, dle platné TL pro jarní část SR 2021/2022!!! 

 

4. Upozornění pro fotbalové kluby – změny termíny SU 

STK upozorňuje Všechny členské fotbalové kluby, že veškeré změny termínů a časů SU, které 

budou do IS zadány od 2.3.2022, budou zpracovány v souladu s platným článkem 6 body   

    1-4 RFS pro SR 2021/2022. 
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5. Upozornění pro fotbalové kluby – soupisky a seznamy družstev 

STK upozorňuje Všechny členské kluby na povinnost nahrání soupisek družstev v IS FAČR a 

předložení seznamu sdružených družstev k potvrzení STK, v následujících termínech: 

 Soupisky družstev: úterý 22.3.2022 

 Seznamy družstev: úterý 5.4.2022 

 

6. 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 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

9. 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. 

 

10. 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.  
 

 



 
11. Hygienicko-epidemiologická pravidla ve vztahu k fotbalu od 1.3.2022  

 

S účinností od 1. března 2022 byla rozhodnutím Vlády ČR zrušena většina opatření 

omezujících konání sportovních utkání a tréninkových aktivit.  

 

Nadále tak již není stanoven žádný limit pro počet sportovců ani diváků, kteří se mohou 

účastnit sportovního utkání čí tréninku. 

V platnosti zůstává pouze povinnost nosit ochranu dýchacích cest, a to při účasti na veřejné i 

soukromé akci, při níž dochází ke kumulaci osob, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.  

U vnějších prostor platí tato povinnost v případě, že se akce na jednom místě účastní ve stejném 

čase 30 nebo více osob, které mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru. 

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  
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