
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úřední zprávy OFS č. 37 (29.6.2022) 
 

 

STK: 

 

1. Přidělení losovacích čísel pro SR 2022/2023 
STK provedla přidělení losovacích čísel pro SR 2022/2023 

 

2. TL pro podzimní část SR 2022/2023 

 STK na základě změny v počtu přihlášených družstev, provedl úpravu TL pro podzimní část 

SR 2022/2023 

 TL byla zaslána na emailové adresy členských klubů a umístěna na Úřední desku a webové 

stránky OFS Brno-venkov 

  

3. 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  

 

 

4. Upozornění pro fotbalové kluby - sdružená družstva 

STK důrazně upozorňuje sdružené družstvo Pozořice/ Viničné Šumice, které podaly přihlášku do 

SR 2022/2023 jako sdružená družstva, na splnění povinnosti, vyplývající z § 9 bod 3e Přílohy č. 

2 SŘF (smlouva) 

T. – prodloužen do 30.6.2022 

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

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

 

 

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/ 
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5. 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!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

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 

https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=318

