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/

Úřední zprávy OFS č. 32 (25.5.2022)
STK:
1. Změny termínu utkání
OP muži
14. kolo, Kupařovice – Říčany: So 18.6.2022 v 17:00
OP st. žáci
10. kolo, Podolí – Troubsko: Út 31.5.2022 v 17:30
OP ml. žáci sk. A
18. kolo, Podolí – Těšany „A“: Ne 20.5.2022 v 17:00
10. kolo, Těšany „A“ – Rajhradice: St 8.6.2022 v 17:30
OP ml. žáci sk. B
10. kolo, Hrušovany – Popůvky: Čt 2.6.2022 v 16:30
OP ml. žáci sk. C
18. kolo, Kahan – Střelice, So 28.5.2022 v 10:00, hř. Zbýšov
Přípravka st. sk. C
21. kolo, Troubsko – Rosice „B“: Ne 3.6.2022 v 9:00
Přípravka st. sk. D
18. kolo, Čebín – Kuřim „B“: Pá 27.5.2022 v 17:00
Přípravka ml. sk. B
18. kolo, Újezd – Vojkovice: Po 30.5.2022 v 17:30

2. Schvalování výsledků
OP muži
Měnín – Blučina, SU ukončeno v „19M“ za stavu 4:0, pro pokles hráčů hostujícího družstva,
v důsledku zranění 1x hráče, pod přípustných „7“
STK pro porušení § 7 bod 1i SŘF, předává družstvo Blučiny do nejbližšího zasedání DK
v ZoU neuvedena dohoda na AR1 + AR2, (R Suchý)
Pozořice – Říčany, v ZoU neuveden zástupce kapitána domácího družstva, (R Borovička)
Hrušovany – Popůvky, v „74M“ zraněn hráč hostujícího družstva č. „11“ Petr Malý ID:
79061688 (pravá strana horní části těla), přivolána RZS
III. A muži
Mokrá/Horákov - Ochoz, v ZoU neuveden zástupce kapitána hostujícího družstva, (R Pelikán)
Moutnice – Přísnotice, v ZoU neuvedena dohoda na AR1 + AR2, (R Jankes)
Židlochovice – Újezd „B“, v ZoU uveden střelec „2“ branky hostujícího družstva hráč, který je
uveden mimo základní sestavu a není u hostujícího družstva uvedeno střídání žádného hráče, (R
Tumanyan)
III. B muži
Radostice – Zbraslav „B“, v ZoU nevyplněn povrch HP, (R Zahradník)
D. Kounice – M. Knínice, ze zprávy DFA (Raplík) vyplývá, že v „71M“, došlo k vniknutí diváka
hostujícího družstva na HP. Divák se na HP obejmul a vyfotil s hráčem svého družstva a poté
pokojně odešel. Divák se nacházel po celý zbytek zápasu v hloučku fanoušků hostí. Pořadatelská
služba na incident nereagovala a byla pasivní. Hlavní pořadatel se po utkání k incidentu
nevyjádřil a nedošlo k identifikaci diváka.
STK pro porušení § 46 bod 1 SŘF předává do nejbližšího zasedání DK, FK D. Kounice
STK dále předává do nejbližšího zasedání KR delegovaného R (Neuer) a DFA (Raplík) za
nedostatečný popis události ze „71M“ SU ve zprávě R a zprávě DFA
IV. A muži
Opatovice – Měnín „B“, v ZoU neuvedeni AR1+AR2 a neuveden zástupce kapitána domácího
družstva, (R Chudík)
Pozořice „B“ – Moutnice „B“, v ZoU neuvedena dohoda na AR1 + AR2, (R Antoš Tomáš
IV. B muži
Budkovice - Chudčice, v ZoU neuveden zástupce kapitána domácího družstva a neuvedena
dohoda na AR1 + AR2, (R Němec)
Střelice „B“ – Nová Ves, v ZoU neuvedena dohoda na AR1 + AR2, (R Jankes)
OP dorost nástavba 1-4
Čechie/Kahan – Troubsko, v ZoU neuvedena dohoda na AR1 + AR2, (R Němec)
OP dorost nástavba 5-7
Měnín/Těšany – Mokrá/Horákov, nesehráno pro nenastoupení domácího družstva
STK pro porušení §7 bod 1d SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK, družstvo Měnín/Těšany,
STK dále pro nesplnění povinnosti, vyplývající z článku 5 bod 11 RFS, uděluje družstvu
Měnín/Těšany pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč.

OP st. žáci
dodatečně 16. kolo, Troubsko – Těšany
Rosice „B“ – Kahan, v ZoU uveden AR1 (laik), který je současně uveden jako příslušník
družstva (trenér)
STK pro porušení § 50 bod 12 SŘF uděluje FK Rosice, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč.
Hrušovany/Vojkovice – Lažánky/Deblín, v ZoU nevyplněn povrch HP a dohoda na AR1 + AR2,
(R Zahradník)
OP ml. žáci sk. A
bez závad
OP ml. žáci sk. B
D. Kounice/Kupařovice – Ořechov „B“, v ZoU nevyplněn povrch HP, (R Zahradník)
OP ml. žáci sk. C
bez závad
3. 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 Obořil (ID: 83120268) – FK 1932 Hrušovany u Brna
4x ŽK Martin Březina (ID: 95070658) – Fotbalový klub Ořechov z.s.
 III. A muži:
4x ŽK Marek Smejkal (ID: 99100729) – SK Vojkovice
4x ŽK Rostislav Šnajnar (ID: 97011154) – Tělovýchovná jednota Sokol Přísnotice
4x ŽK Patrik Dorko (ID: 91122119) – TJ Ochoz u Brna
4x ŽK Dominik Blahoudek (ID: 83030728) – FC Mokrá-Horákov, z.s.
 III. B muži:
4x ŽK Lubomír Máčal (ID: 80110088) – Tělocvičná jednota Sokol Mělčany
 OP st. žáci:
4x ŽK Šimon Bajer (ID: 08051827) – Tělovýchovná jednota Lažánky, z.s.
4. Okresní přebor dorostu – nástavbová část
STK na základě dosažených výsledků a konečné tabulky po 14. kole soutěže OP dorostu
schválila složení družstev a přidělení losovacích čísel, pro nástavbovou část soutěže dorostu
následovně:
1-4:
1) Čechie/Kahan
2) Troubsko
3) Lažánky/V. Bítýška
4) Říčany
5-7:
1) Měnín/Těšany
2) Mokrá-Horákov
3) Podolí

Obě soutěže nástavbové části jsou plně nahrány v IS FAČR
Od 13.5.2022 je možné změnit termín, nebo čas SU, pouze jako změna termínu
v IS FAČR
5. SR 2022/2023 - zahájení podzimní části SR
 STK plánuje zahájení podzimní části SR 2022/2023 v termínu 13.+14.8.2022 pro soutěže OP
dospělých, III.A a III. B dospělých
 Zahájení ostatních soutěží v kategoriích dospělých a v kategorii mládeže bude závislé na
počtu přihlášených družstev v jednotlivých kategoriích a bude zveřejněno v TL pro podzimní
část SR 2022/2023
6. Přihláška do SR 2022/2023
 STK schválila formulář přihlášky do SR 2022/2023, která bude členským klubům zaslána na
emailové adresy členských klubů a umístěna na Úřední desku a webové stránky OFS Brnovenkov
 STK stanovila termín pro zaslání vyplněné přihlášky do SR 2022/2023 – T. 12.6.2022
7. Losovací aktiv pro SR 2022/2023
STK stanovila termín losovacího aktivu pro SR 2022/2023 na pátek 1.7.2022 od 16:30 hod.
v Kongresovém sále hotelu Avanti, Brno, Střední, prezence od 16:00 hod.
Účast jednotlivých zástupců členských klubů se řídí dle § 17 bod 3 SŘF!!!!!!!
8. Finále Okresního poháru - pořadatelství
STK schválila na základě písemné žádosti ze strany FK TJ Čechie Zastávka pořadatelství
finále Okresního poháru konaného ve středu 8.6.2022 od 17:30 hod v Zastávce, účastníci
finále:
Ivančice „B“ - Oslavany
9. 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.
10.
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.

11.

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 :

Od 6.4, je kompletní uzavírka od Brna, dostanou se pouze místní na
zvláštní povolení od obce, ostatní riskují vysoké pokuty u PČR.
Jediný legální příjezd k hřišti je ze směru:
Ořechov-Hajany dále na Brno až po uzavřený most odsud do leva na ulici
Petra Bezruče až na místo vyznačené v mapce.
Tam při krajnici zaparkovat, přes mostek dál směr k hřišti pěšky.

12.

Upozornění pro fotbalové kluby – uzávěrka komunikace Pozořice

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby a rozhodčí, že v důsledku výstavby je
uzavřena komunikace Holubice – Pozořice, do Pozořic je možné přijet pouze po
komunikaci od Tvarožné.
13.

Upozornění pro fotbalové kluby – uzávěrka mostu v Tetčicích

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby a rozhodčí, na dlouhodobou uzávěrku
mostu v Tetčicích.

14.

Upozornění pro fotbalové kluby - omezení příjezdu k areálu TJ Oslavany

Na části ulice Nábřežní od ulice Hlavní probíhá pokládka elektrického vedení a
tato část je uzavřena.
Příjezd na stadion TJ je možný přes ulici Školní, Náměstí Republiky a ulici
Sportovní, případně lze využít ulic Sadová, nezasaženou část ulice Nábřežní a ulici
Sportovní.

15.

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
Libor Charvát
sekretář OFS Brno – venkov

