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Úřední zprávy OFS č. 17 (9.11.2022) 
 

 

STK: 

 
1. Změny termínů utkání 

 

Dorost 

9. kolo, Podolí „B“ - Říčany: So 12.11.2022 v 16:00, hř. ÚMT Brno, Sladovnická,  

                                                                                                               umělé osvětlení 

 

2. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

bez závad 

 

III. A muži 

bez závad 

 

III. B muži  

Blučina – M. Knínice, v ZoU nepopsán PK (Vejtasa) 

 

Zakřany – Lažánky, po ukončení SU požádal vedoucí hostujícího družstva o provedení kontroly 

totožnosti hráče domácího družstva č. „17“, Tomáš Kalvoda ID: 83091800 

Kontrolu totožnosti nebylo možné provést, neboť dle sdělení vedoucího domácího družstva se již 

dotčený hráč nenachází v areálu FK. 

STK z výše uvedeného důvodu případ odkládá a na zasedání dne 9.11.2022 v 16:00 hod. zve 

následující zástupce členských klubů a delegovaného R: 

 Zakřany: Tomáš Kalvoda ID: 83091800 (hráč uvedený v ZoU s číslem 17), Zdeněk 

Valach ID: 59040283 (vedoucí družstva) 

 Lažánky: Pavel Sendler ID: 45060019 (vedoucí družstva) 

 Delegovaný R: Jiří Kunický ID: 48010010 

 

Na zasedání STK dne 9.11.2022 se dostavil zástupce Lažánek p. Pavel Sendler ID: 45060019 

(vedoucí družstva), který podal doplňující informace, týkající se provedené kontroly totožnosti na 

výše uvedeném SU a dále sdělil, že kontrola totožnosti nemohla být provedena, protože vedoucí 

domácího družstva uvedl, že již hráč opustil areál fotbalového klubu. 

 

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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Na zasedání STK dne 9.11.2022 se dostavil hlavní rozhodčí daného SU p. Jiří Kunický, který 

podal doplňující informace a vysvětlil, z jakého důvodu, nemohla být kontrola totožnosti, 

dokončena  

Na zasedání STK dne 9.11.2022 se dostavil zástupce Zakřan p. Lukáš Přibyl (sekretář klubu), 

který potvrdil, že ve výše uvedeném SU nastoupil na hráče č. „17“ Tomáše Kalvody, 

neoprávněně hráč, který v den soutěžního utkání nebyl platným členem FAČR. 

 

STK pro porušení §7 bod 1h SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK, družstvo Zakřan 

STK dále pro porušení §30 bod 2b a 2i SŘF předává do nejbližšího zasedání DK vedoucího 

družstva Zakřan p. Zdeňka Valacha ID: 59040283  

   

IV. A muži 

nehráno 

 

IV. B muži 

nehráno 

 

Dorost 

nehráno 

 

St. žáci sk. A 

nehráno 

 

St. žáci sk. B 
nehráno 

 

Ml. žáci sk. A 

nehráno 

 

Ml. žáci sk. B 

dodatečně 1. kolo, Medlov - Střelice 

 

Ml. žáci sk. C 

nehráno 

 

St. přípravka sk. A 

nehráno 

 

St. přípravka sk. B 

nehráno 

 

St. přípravka sk. C 

nehráno 

 

St. přípravka sk. D 

nehráno 

 

Ml. přípravka sk. A 

nehráno 

 

Ml. přípravka sk. B 

nehráno 
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Ml. přípravka sk. C 

nehráno 

 

Ml. přípravka sk. D 

nehráno 

  

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!!!!!! 

  

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. Okresní pohár - semifinále 

STK schválila výsledky 2. kola poháru a postupující družstva do semifinále, ve kterém se utkají 

následující dvojice: (termín bude uveden v TL pro jarní část SR 2022/2023) 

 Židlochovice – Oslavany 

 Ivančice „B“ – Zbýšov 

 

4. Projednání protestu FK Modřice – zpráva R v ZoU 

 STK obdržela protest fotbalového klubu Modřice, týkající se popisu udělení OT trenérovi  

družstva Modřic po ukončení SU 1. kola Okresního přeboru mužů 

 STK provedla dle § 26 bod 2c Procesního řádu FAČR kontrolu a vzhledem k tomu, že na  

 zasedání dne 9.11.2022 neobdržela vyjádření ze strany delegovaného R a KR, 

 k podanému protestu, proto případ odkládá na zasedání STK dne 16.11.2022 

 

5. 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: 

 8x ŽK Jakub Foral (ID: 95071027) - TJ Baník Zbýšov  

 4x ŽK Martin Syrovátka (ID: 99071281) – TJ Baník Zbýšov 

 4x ŽK Tomáš Fajgl (ID: 85071356) – FK 1932 Hrušovany u Brna, z.s. 

 

 III. A: 

 4x ŽK Lukáš Ludin (ID: 01060135) – Tělocvičná jednota Sokol Žabčice 

 4x ŽK Daviti Gabriadze (ID: 00021685) – TJ Sokol Těšany, z.s. 

 4x ŽK Tomáš Kříž (ID: 88071637) – FC Mokrá-Horákov, z.s. 

 4x ŽK Vít Hlavoň (ID: 01060135) – SK Újezd u Brna z. s. 

 4x ŽK Josef Antl (ID: 90100035) – Fotbalový klub Židlochovice, z.s. 

 4x ŽK Marek Smejkal (ID: 99100729) – Sportovní klub Vojkovice, z.s. 

 

 III. B: 

 4x ŽK Dominik Dostál (ID: 97080715) – Tělocvičná jednota Sokol Mělčany 

 4x ŽK Martin Klein (ID: 84070100) – SK Blučina, z.s. 

 

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

soupisky 

III.A muži: 

Židlochovice (600,- Kč) – Andrej Mykytjuk ID: 99081444, Jakub Mikulica ID: 91072295 
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7. Upozornění pro fotbalové kluby a rozhodčí – vyplňování ZoU 

STK důrazně žádá Všechny členské kluby a rozhodčí na důsledné vyplňování a kontrolu ZoU, 

zejména na dodržování §50 bod 12 SŘF v návaznosti na §29 bod 1a-1h SŘF!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

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

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

 STK níže uvedeným klubům, které výše uvedenou povinnost nesplnily, uděluje pořádkovou 

pokutou ve výši 400,- Kč a v případě nedoložení seznamu po poslední výzvě, budou kluby 

předány k řešení do DK!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 Blučina, Kahan, Modřice, Opatovice, Tišnov, Zakřany 

 

 

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

