
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úřední zprávy OFS č. 7 (31.8.2022) 
 

 

STK: 

 
1. Změny termínů utkání 

 

III. A muži 

4. kolo, Újezd „B“ – Přísnotice: St 28.9.2022 ve 13:00 

 

III. B muži 

6. kolo, Deblín – Drásov: Ne 11.9.2022 v 16:30, bez čekací doby, nařízení STK 

 

Dorost 

7. kolo, Čebín/Drásov – Říčany: So 1.10.2022 v 10:30 

8. kolo, Čebín/Drásov – Podolí „B“: So 8.10.2022 v 10:30 

 

St. žáci sk. A 

2. kolo, Buď Fér – D. Kounice/Kupařovice: Út 13.9.2022 v 17:00, bez čekací doby, nařízení   

STK  

 

St. žáci sk. B 

2. kolo, Bystrc-Kníničky „C“ – Zbraslav: Čt 1.9.2022 v 16:30 

4. kolo, Medlov – Ivančice „B“: St 7.9.2022 v 17:00, bez čekací doby, nařízení STK   

 

St. přípravka sk. A 

2. kolo, Prace – Babice n. Svit.: St 7.9.2022 v 17:30 

 

 

St. přípravka sk. B 

2. kolo, RAFK – Blučina: So 17.9.2022 v 16:00 

 

Ml. přípravka sk. A 

2. kolo, Rajhradice – Blučina, Pá 9.9.2022 v 17:00 

2. kolo, Kobylnice – Babice n. Svit.: Pá 16.9.2022 v 17:00, nařízení STK 

 

Ml. přípravka sk. C 

4. kolo, Želešice – Ivančice „A“: Ne 11.9.2022 v 10:00 
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2. Schvalování výsledků 

 

Okresní pohár 

Ořechov – Zbýšov, v „36M“ zraněn hráč domácího družstva č. „9“ Richard Saleta  

ID: 02041506 (problém s dýcháním), hráč odvezen RZS 

 

Hrušovany – Měnín, SU ukončeno v „46M“ za stavu 8:0, pro pokles hráčů hostujícího družstva 

pod přípustných „7“ dle PF, v důsledku zranění více hráčů hostujícího družstva 

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

 

Ochoz – Blažovice, v ZoU uveden u domácího družstva vedoucí družstva, který je zároveň 

uveden jako hráč, přitom domácí družstvo mělo uvedeno v ZoU další příslušníky družstva, (R 

Večeřa) 

STK pro porušení §30 bod 4 SŘF, uděluje družstvu Ochoz, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

 

Židlochovice – Pozořice, SU nesehráno pro nenastoupení hostujícího družstva 

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

 

OP muži 

Blažovice – D. Kounice, SU nesehráno pro nezpůsobilou HP, kluby se dohodly na náhradním 

termínu Pá 28.10.2022 v 10:00, STK uvedenou změnu termínu neschvaluje a vyzývá oba 

kluby k doložení nové dohody v T. St 7.9.2022 12:00  

V případě nedoložení dvoustranné dohody v požadovaném termínu, bude termín SU, nařízen 

ze strany STK!!!!!!!!!!!!! 

  

 III. A muži 

Babice n. Svit. „B“ – Mokrá/Horákov, v ZoU neuvedena dohoda na AR2, (R Tumanyan) 

 

Moutnice – Těšany, ve „4M“ zraněn hráč hostujícího družstva č. „17“ David Kosař ID: 

92050528 (tržná rána na hlavě), hráč odvezen RZS 

 

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

družstva, pouze v kolonce „zpráva R“, (R Landa) 

 

Újezd „B“ – Přísnotice, SU nesehráno pro nezpůsobilou HP, kluby se dohodly na náhradním 

termínu St 28.9.2022 ve 13:00  

 

Podolí „B“ – Kobylnice, SU nesehráno pro nezpůsobilou HP, kluby se nedohodly na náhradním 

termínu, STK vyzývá oba kluby k doložení dohody v T. St 7.9.2022 12:00  

V případě nedoložení dvoustranné dohody v požadovaném termínu, bude termín SU, nařízen 

ze strany STK!!!!!!!!!!!!! 

 

III. B muži 

Deblín – Babice u Rosic, SU ukončeno v „76M“ za stavu 5:0, pro pokles hráčů hostujícího 

družstva pod přípustných „7“ dle PF, v důsledku zranění více hráčů hostujícího družstva 

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

 

V. Popovice – Drásov, SU zahájeno „8M“ po ÚZ z důvodu pozdního příjezdu delegovaných R 

z předcházející delegace, STK bere na vědomí, v ZoU není popsán PK, (R Toman) 

STK žádá KR o kontrolu uvedeného dopravného delegovaných R, na dané SU. 

 

Zakřany – Radostice, SU nesehráno pro nezpůsobilou HP, kluby se nedohodly na náhradním 

termínu, STK vyzývá oba kluby k doložení dohody v T. St 7.9.2022 12:00  

V případě nedoložení dvoustranné dohody v požadovaném termínu, bude termín SU, nařízen 

ze strany STK!!!!!!!!!!!!! 

 



IV. A muži 

Moutnice „B“ – Rajhradice „B“, v ZoU neuveden v příslušné kolonce zástupce kapitána 

domácího družstva, pouze v kolonce „zpráva R“, (R Palyuga) 

 

IV. B muži 

Ořechov „B“ – Ketkovice, v ZoU neuvedena dohoda na AR1 a AR2, (R Rodina) 

 

Dorost 

Otnice – Troubsko, v ZoU neuvedena dohoda na AR1 a AR2, (R Přibyl – OFS Vyškov) 

 

St. žáci sk. A 
Pohořelice – Podolí, v ZoU neuvedena dohoda na AR1 a AR2, (R Večeřa) 

 

Těšany – Hrušovany, v ZoU neuvedena dohoda na AR1 a AR2, (R Žáková) 

 

St. žáci sk. B 
Kuřim „B“ – Rosice „B“, v ZoU neuvedena dohoda na AR1 a AR2, (R Toman) 

 

St. přípravka sk. B 

Hrušovany – Žabčice, v ZoU neuveden hlavní pořadatel 

STK pro porušení §40 bod 1 SŘF v součinnosti s § 53 bod 1a SŘF uděluje FK Hrušovany 

pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

 

Vojkovice – D. Kounice „A“, v ZoU neuveden hlavní pořadatel 

STK pro porušení §40 bod 1 SŘF v součinnosti s § 53 bod 1a SŘF uděluje FK Vojkovice 

pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

 

Ml. přípravka sk. B 

Vojkovice – D. Kounice, v ZoU neuveden hlavní pořadatel 

STK pro porušení §40 bod 1 SŘF v součinnosti s § 53 bod 1a SŘF uděluje FK Vojkovice 

pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

 

Ml. přípravka sk. C 

Troubsko – Kahan, STK pro porušení §40 bod 1 SŘF v součinnosti s § 53 bod 1a SŘF uděluje 

FK Troubsko pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

 

STK vyzývá Všechny členské kluby, které hrají soutěže v kategorii ml. a st. přípravky, 

k důslednému vyplňování ZoU, zejména povinných údajů (vedoucí družstva a hlavní 

pořadatel) a taktéž k řádnému uzavření ZoU po ukončení SU!!!!!! 

 

3. Čebín– odhlášení družstva ze SR 2022/2023 

 STK obdržela od fotbalového klubu Čebín písemné prohlášení o odhlášení družstva  

 St. přípravky ze soutěže St. přípravka sk. „D“.  

 STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby, že po odhlášení výše uvedeného družstva, bude  

 na losovacím čísle „1“ „volný los“. 

 Rozlosování dle Bergerových tabulek pro „12“ družstev bude zachováno. 

 STK pro porušení §7 bod 2 SŘF a §35 bod b SŘF předává družstvo přípravky FK Čebín  

 do nejbližšího zasedání DK. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Projednání protestu FK Hrušovany – průběh pohárového utkáni 

 STK obdržela protest fotbalového klubu Hrušovany, týkající se průběhu utkání 1. kola  

Okresního poháru mezi družstvy Hrušovany a Měnín (předčasné ukončení PU) 

 STK následně obdržela od FK Hrušovany písemnou žádost na stažení podaného protestu  

 v důsledku chybné interpretace výkladu Procesního řádu FAČR, ze strany zástupce výše     

       uvedeného členského klubu 

 STK v souladu s platným §26 bod 6 Procesního řádu FAČR, nebude výše uvedený    

 podaný protest, dále projednávat 

 

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

STK provedla ke dni 31.8.2022 kontrolu splnění povinnosti vyplývající z výše uvedeného článku 

a konstatuje, že uvedenou povinnost nesplnilo následující sdružené družstvo: 

 Prace/Blažovice (ml. žáci) 

STK pro nesplnění povinnosti, vyplývající z článku 12 bod 4 RFS uděluje sdruženému družstvu 

Prace/Blažovice pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

STK žádá výše uvedené sdružené družstvo ke splnění povinnosti – T. ihned. 

 

6. 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. 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!!! 

 

7. 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 

http://www.fotbalbrno-venkov.cz/
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