
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úřední zprávy OFS č. 36 (22.6.2022) 
 

 

STK: 

 
1. Změny termínu utkání 

 

2. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

Rosice „B“ – Popůvky, v ZoU neuveden zástupce kapitána hostujícího družstva, ((R Nejezchleba 

– JmKFS) 

 

III. A muži 

Moutnice – Mokrá/Horákov, SU zahájeno „5M“ po ÚZ z důvodu zdravotní indispozice hlavního 

R (Neuer) při cestě na SU, byla přivolána RZS, na pozici R se přesunul AR2 (R Nahodil), na 

pozici AR2 byl dodatečně delegován R (Klein), STK bere na vědomí 

 

RAFK „B“ – Těšany, v ZoU neuveden zástupce kapitána domácího družstva v příslušné kolonce 

ZoU, pouze v kolonce „zpráva R“, (R Sláma – OFS Břeclav) 

 

Podolí „B“ – Přísnotice, SU ukončeno v „45M“ za stavu 3:1 pro pokles hráčů hostujícího 

družstva v důsledku zranění pod přípustných „7“ dle PF 

STK pro porušení § 7 bod 1i SŘF předává do nejbližšího zasedání DK družstvo Přísnotice 

STK dále pro porušení čl. 24 bod 4 RFS uděluje FK Přísnotice pořádkovou pokutu ve výši 

1 500,- Kč  

 

III. B muži 

Zakřany – Babice u Rosic, nesehráno pro nenastoupení hostujícího družstva 

STK pro porušení §7 bod 1d SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK, družstvo Babice u Rosic 

 

D. Kounice – Zbraslav „B“, nesehráno pro nenastoupení hostujícího družstva 

STK pro porušení §7 bod 1d SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK, družstvo Zbraslav „B“ 

STK dále pro nesplnění povinnosti dle čl. 5 bod 11 RFS, uděluje FK Zbraslav pořádkovou 

pokutu ve výši 200,- Kč 

 

Drásov – Lažánky, v „44M“ zraněn hráč domácího družstva č. „10“ Štefan Gaži ID: 00090201 

(pravá koleno), hráč odvezen RZS 
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OP dorost nástavba 1-4 

Čechie/Kahan – Lažánky/V. Bítýška, v ZoU neuveden hlavní pořadatel a vedoucí domácího 

družstva po ukončení SU, nepotvrdil ZoU v IS FAČR, v ZoU dále neuvedena dohoda na AR1 + 

AR2 

STK za porušení § 30 bod 2i SŘF, v součinnosti s §61 bod 2 SŘF SŘF uděluje sdruženému 

družstvu Čechie/Kahan pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

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

družstvu Čechie/Kahan pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

STK dále za nedostatečnou kontrolu ZoU předává delegovaného R (R Zahradník) do nejbližšího 

zasedání KR 

 

OP dorost nástavba 5-7 

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 Lukáš Topor (ID: 96090631) – Městský fotbalový klub Modřice o.s. 

 

 III. A muži: 

 4x ŽK Jiří Hájek (ID: 89081711) – FC Mokrá-Horákov, z.s. 

 4x ŽK Jiří Ondrášek (ID: 92121069) – Sportovní Klub Babice n. Svitavou z.s. 

 

 III. B muži: 

 4x ŽK Marin Vodák (ID: 01010354) – Tělocvičná jednota Sokol Mělčany 

 4x ŽK Petr Roubal (ID: 83092206) – SK Drásov, z.s. 

 

4. Vítězná (postupující) a sestupující družstva - SR 2021/2022 

 OP dospělých:   Rosice „B“ – vítěz (postup), Blučina - sestup 

 III. A dospělých:  Ochoz -  vítěz (postup), sestup nikdo – použití a výklad             

          § 19 bod 5 SŘF 

 III. B dospělých:  D. Kounice – vítěz (postup), sestup nikdo – použití a výklad             

           § 19 bod 5 SŘF 

 IV A dospělých:   Kobylnice – vítěz (postup), Medlov a Opatovice (mimořádný  

            postup) 

 IV B dospělých:   V. Knínice - vítěz 

 OP dorostu:   Lažánky/V. Bítýška – vítěz (postup), Čechie/Kahan   

          (mimořádný postup) 

 OP st. žáci   Podolí – vítěz, Kahan (mimořádný postup) 

 OP ml. žáci sk. A:  Pozořice – vítěz  

 OP ml. žáci sk. B:  Ořechov „A“ – vítěz 

 OP ml. žáci sk. C:   Říčany – vítěz  

 

5. Nesplnění povinnosti dle článku 12 bod 2 RFS + čl. 24 bod 11 RFS – nastoupení hráče ze 

soupisky 

 III.A muži: 

 Moutnice (600,- Kč) – Jiří Dolák ID: 90090584, Antonín Válka ID: 02040726 

 

 

 

 

 

 



6. 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 

 

7. Upozornění pro fotbalové kluby - sdružená družstva 

 STK důrazně upozorňuje Všechny fotbalové kluby, které podaly přihlášku do SR 2022/2023 

jako sdružená družstva, na splnění povinnosti, vyplývající z § 9 bod 3e Přílohy č. 2 SŘF 

(smlouva),  T. - středa 29.6.2022 do 12:00 hod. 

 V případě nesplnění výše uvedené povinnosti, vyplývající z uvedeného § SŘF, nebude sdružené 

družstvo zařazeno do SR 2022/2023!!!!!!!!!! 

 

8. 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!!!!!!!  

Losovacího aktivu se zúčastní pouze 1x zástupce členského klubu!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 
9. 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 
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