
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úřední zprávy OFS č. 5 (17.8.2022) 
 

 

STK: 

 
1. Změny termínů utkání 

 

III. A muži 

3. kolo, Újezd „B“ – Žabčice: So 20.8.2022 ve 14:00 

 

IV. B muži 

7. kolo, V. Bítýška – Příbram: Ne 18.9.2022 v 16:00, bez čekací doby, nařízení STK 

9. kolo, V. Bítýška „B“ – Nová Ves: So 1.10.2022 v 15:00 

 

Ml. přípravka sk. D 

2. kolo, Tišnov „A“ – Říčany: Čt 8.9.2022 v 17:00 

 

2. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

Blažovice – Měnín, ze zprávy DFA p. Kundeliuse vyplývá, že domácí klub neměl k dispozici 

tabuli na střídání hráčů při zahájení SU a povinnost vyplývající z článku 8 bod 2f RFS pro SR 

2022/2023, pořadatelský klub splnil až v „10M“ SU. 

Dále ze zprávy DFA p. Kundeliuse vyplývá, že domácí klub neměl až do ukončení SU 

k předložení platný ŘPS a plánek hřiště, čímž došlo k nesplnění povinnosti, vyplývající z článku 

8 bod 9 RFS pro SR 2022/2023.  

Ve zprávě DFA je dále uvedeno, že před začátkem SU a na začátku SU bylo ze strany domácího 

fanouška použita pyrotechnika. Ze zprávy DFA, ani delegovaného R, není zřejmé, kam byla 

pyrotechnika vhozena a zda došlo k ohrožení bezpečnosti hráčů, rozhodčích, či diváků. 

STK pro nesplnění povinnosti, vyplývající z výše uvedených článků RFS pro SR 2022/2023, 

uděluje FK Blažovice pořádkovou pokutu ve výši 400,- Kč 

 

III. A muži 

Vojkovice „B“ – Kobylnice, v ZoU je chybně uvedeno pořadí střelců branek u obou družstev, (R 

Tumanyan) 

 

III. B muži 

Medlov – Lažánky, v ZoU neuvedena dohoda na AR2, (R Zahradník) 

 

Opatovice – Drásov, v ZoU je uveden hlavní pořadatel, který současně vykonává funkci AR2 

STK pro porušení §40 bod 3 SŘF uděluje FK Opatovice pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

STK dále za nedostatečnou kontrolu ZoU, předává do nejbližšího zasedání KR, delegovaného R, 

(R Lang David)  
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3. Okresní pohár – 1. kolo 

STK schválila výsledky předkola poháru a postupující družstva do 1. kola, ve kterém se ve 

středu 24.8.2022 v 17:00 hod., utkají následující dvojice: 

  Židlochovice – Pozořice 

  Ochoz – Blažovice 

  V. Popovice – Oslavany 

  D. Kounice - Popůvky 

  Ivančice „B“ – Kupařovice 

  Hrušovany – Měnín 

  Modřice – Říčany 

  Ořechov – Zbýšov 

 

4. Upozornění pro fotbalové kluby – splnění povinnosti dle §10 SŘF 

STK provedla dne 17.8.2022 kontrolu povinnosti vyplývající  

z §10 SŘF a zjistila následující nedostatky: 

 Měnín – soupiska nahrána do IS FAČR dne 16.8.2022 (porušení §10 bod 4 SŘF) 

 Těšany - soupiska nahrána do IS FAČR dne 16.8.2022 (porušení §10 bod 4 SŘF) 

 Židlochovice – soupiska v IS FAČR není nahrána vůbec!!!!!!!!!!!  

 

STK pro nesplnění povinnosti, vyplývající z §10 bod 4 SŘF (pozdní nahrání soupisky), uděluje 

FK Měnín a FK Těšany pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

STK pro nesplnění povinnosti, vyplývající z §10 bod 4 SŘF (nenahráni soupisky), uděluje FK 

Židlochovice, pořádkovou pokutu ve výši 400,- Kč.   

 

5. Upozornění pro fotbalové kluby – splnění povinnosti dle článku 12 bod 4a+4b RFS 

STK upozorňuje Všechny fotbalové, kluby, které mají do SR 2022/2023 přihlášena v kategorii 

žáků (st. + ml.) a dorostu sdružená družstva na splnění povinnosti, vyplývající z článku 12 bod 

4a +4b RFS pro SR 2022/2023 – předložení „seznamu hráčů sdruženého družstva“ – T. 

24.8.2022 

 

6. Šlapanice - žádost o dodatečné zařazení družstva 

 STK obdržela písemnou žádost od FK Šlapanice o dodatečné zařazení „B“ družstva ml. žáků 

do soutěže Ml. žáci sk. A na losovací číslo“9 – volný los“ 

 STK žádost výše uvedeného FK Šlapanice dne 10.8.2022 na svém zasedání projednala a na 

základě doloženého souhlasu řádně přihlášených a zařazených družstev do soutěže Ml. 

žáci sk. A, žádost FK Šlapanice o dodatečné zařazení „B“ družstva ml. žáků na losovací 

číslo „9“, schválila 

 STK žádá Všechna přihlášená družstva, včetně dodatečně zařazeného družstva Šlapanice 

„B“ o zaslání termínů domácích SU s dodatečně zařazeným družstvem (Šlapanice B) a 

dodatečně zařazené družstvo Šlapanice „B“ o zaslání Všech termínů domácích SU – T. pro 

Všechna družstva -  pátek 12.8.2022 12:00 hod. do emailové schránky sekretáře 

OFS     

 Sekretář OFS zajistil doplnění chybějících termínů SU, do aplikace IS FAČR od FK, kteří 

výše uvedenou výzvu od STK splnily, v požadovaném termínu, tzn. 12.8.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Upozornění pro fotbalové kluby - kontrola zadaných hlášenek v IS FAČR 

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

ze strany členských klubů, následující nedostatky: 

 

OP ml. žáci sk. A: 

5. kolo, V. Šumice – Prace/Blažovice: Pá 16.9.2022 v 17:00 

 

OP ml. žáci sk. C: 

9. kolo, V. Bítýška – Drásov/Čebín: Pá 14.10.2022 v 15:45 

 

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

podzimní část SR 2022/2023 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 podzimní část SR 2022/2023!!! 

 

V případě klubu V. Šumice žádá STK o splnění povinnosti, vyplývající z platného článku 7 bod 

10 RFS pro SR 2022/2023 (umělé osvětlení – uvedené časy začátku SU neodpovídají časům, 

uvedeným v platné TL pro podzimní část SR 2022/2023 – viz. výše)!!!!!! 

 

8. Upozornění pro fotbalové kluby - splnění povinnosti dle čl. 22 bod 2 RFS  

 STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby na splnění povinnosti vyplývající z článku 22 bod 

2 RFS – seznam trenérů působících v klubu u jednotlivých družstev 

 Formulář „evidence trenérů“ je umístěn na webových stránkách OFS Brno-venkov 

http://www.fotbalbrno-venkov.cz/ , záložka „dokumenty ke stažení“ 

 

 

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 

 

Jen připomínáme zprávu z loňského roku, že IS FAČR zatím nedokáže synchronizovat udělené 

tresty v Okresním poháru a mistrovských soutěžích.  

Pokud je tedy nějaký hráč v trestu např. za vyloučení v mistrovském zápase na konci loňské 

sezony, je možné si trest odpykat v pohárovém utkání a naopak. V takovém případě však trest sám 

nezmizí z databáze.  

Pokud budete přesvědčeni, že takový případ u vás nastal, kontaktujte osobu sekretáře OFS Brno-

venkov, či předsedy DK OFS Brno-venkov.  

 

V případě opožděných reklamací nebude moci hráč nastoupit až do příštího zasedání DK.  

 

Pozor: Týká se i udělených disciplinárních trestů, které přesahují svoji lhůtou do 

následujícího soutěžního ročníku!!!!!! 
 

 

Libor Charvát 

sekretář OFS Brno – venkov 
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