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Úřední zprávy OFS č. 18 (23.11.2022) 
 

 

STK: 

 
1. Změny termínů utkání 

 

2. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

III. A muži 

III. B muži  

IV. A muži 

IV. B muži 

 

Dorost 

dodatečně 9. kolo, Podolí „B“ – Říčany 

dodatečně 1. kolo, Mokrá/Horákov – Podolí „A“ 

 

St. žáci sk. A 

St. žáci sk. B 

Ml. žáci sk. A 

Ml. žáci sk. B 

Ml. žáci sk. C 

St. přípravka sk. A 

St. přípravka sk. B 

St. přípravka sk. C 

St. přípravka sk. D 

Ml. přípravka sk. A 

Ml. přípravka sk. B 

Ml. přípravka sk. C 

Ml. přípravka sk. D 

 

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!!!!!! 

 

 

  

Fotbalová asociace České republiky 

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO – VENKOV 

Vídeňská 9, 639 00  BRNO 

mobil: 732 210 467 
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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 na základě písemného  

 vyjádření delegovaného R, dle § 27 bod 2 Procesního řádu FAČR, protest zamítá jako  

 nedůvodný 

 STK za podání nedůvodného protestu, uděluje FK Modřice poplatek ve výši  

 1 000,- Kč dle Přílohy č. 1 Procesního řádu FAČR 

 

 

5. Upozornění pro fotbalové kluby – TL pro jarní část SR 2022/2023 

 STK upozorňuje Všechny členské fotbalové kluby, že STK připravila návrh TL pro jarní  

 část SR 2022/2023 a předala ke schválení VV OFS Brno-venkov 

 TL bude po schválení ze strany VV OFS Brno-venkov, zaslána na emailové adresy  

 členských klubů a umístěna na Úřední desku a webové stránky OFS Brno-venkov 

 

 

6. 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!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

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 

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

