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Úřední zprávy OFS č. 23 (29.3.2023) 
 

 

STK: 

 
1. Změny termínů utkání 

 

Okresní pohár 

Semifinále, Ivančice „B“ – Zbýšov: Ne 14.5.2023 v 16:30 

 

III. A muži 

18. kolo, Žabčice – Babice n. Svit. „B“: So 15.4.2023 v 16:00 

 

St. žáci sk. B 

13. kolo, Bystrc „B“ – Kuřim „B“: Pá 21.4.2023 v 16:30  

 

St. přípravka sk. C 

10. kolo, Oslavany „A“ – Modřice: Ne 4.6.2023 v 10:30 

 

Ml. přípravka sk. C 

16. kolo, Ivančice „B“ – Ivančice „A“: St 17.5.2023 v 17:00 

17. kolo, Ivančice „B“ – Želešice: Út 9.5.2023 v 17:00 

 

2. Schvalování výsledků 

 

OP muži  

 

Ochoz – Oslavany, k SU se dostavil AR1 (R Ondrouch) v 15:35 z důvodu poruchy automobilu, 

na pozici AR1 se posunul AR2 (R Mikš) a na pozici AR2 (OPR), původně delegovaný AR1, 

převzal pozici AR2 v 15:35, STK bere na vědomí 

 

Měnín – Blažovice, v ZoU neuveden zástupce kapitána u domácího družstva, (R Reschovský) 

 

Zbýšov – Hrušovany, v „31M“ se zranil hráč hostujícího družstva č. „4“ Pavel Pospíšil ID: 

98061218 (pravé rameno), hráč odvezen RZS 

 

D. Kounice – Ořechov, po ukončení SU byly vhozeny ze sektoru příznivců hostujícího družstva 

na hrací plochu 2x dýmovnice, pořadatelská služby ihned zasáhla 

STK vyzývá FK D. Kounice o zaslání písemného vyjádření, jak byla splněna povinnost, 

vyplývající z § 46 bod 2 SŘF v termínu do 5.4.2023 12:00 hod. 

Fotbalová asociace České republiky 

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO – VENKOV 
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III. A muži 

Mokrá/Horákov – Újezd „B“, na SU se nedostavil, delegovaný AR2 (OPR – Štefan), funkci 

AR2, převzal jiný přítomný OPR (Balga), STK bere na vědomí 

 

Žabčice – V. Šumice, v ZoU chybně uvedeno pořadí střelců branek u obou družstev,  

(R Hůlka) 

 

Kobylnice – Vojkovice „B“, SU nesehráno pro nenastoupení hostujícího družstva  

STK pro porušení §7 bod 1d SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK, družstvo Vojkovic „B“ 

 

III. B muži 

M. Bránice – Mělčany, ze zprávy R v ZoU a zprávy DFA p. Kundeliuse vyplývá, že domácí klub 

na základě výzvy ze strany R a DFA, nepředložil tištěnou podobu ZoU, před začátkem SU, 

z důvodu poruchy na tiskárně, ZoU byl předložen o poločasové přestávce 

STK bere na vědomí. 

 

3. 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: 

4x ŽK Lukáš Kučera (ID: 87121316) – SK Měnín z.s. 

4x ŽK Jan Aujeský (ID: 81060306) – SK Měnín z.s. 

4x ŽK Marek Hlučka (ID: 88082149) – SK POZOŘICE z.s. 

 

 III. B: 

4x ŽK Petr Haluza (ID: 94100660) – Tělocvičná jednota Sokol Deblín 

4x ŽK Filip Krubl (ID: 96020769) – Tělocvičná jednota Sokol Radostice 

 

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

STK provedla dne 29.3.2023 kontrolu povinnosti vyplývající z §10 SŘF a zjistila následující 

nedostatky: 

 Těšany – soupiska nahrána do IS FAČR dne 25.3.2023 (porušení §10 bod 4 SŘF) 

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

STK pro nesplnění povinnosti vyplývající z §10 bod 4 SŘF uděluje FK Těšany pořádkovou 

pokutu ve výši 200,- Kč a FK Židlochovice pořádkovou pokutu ve výši 400,- Kč. 

 

STK dále důrazně vyzývá FK Židlochovice ke splnění podmínky vyplývající z §10 bod 4 SŘF – 

T. ihned!!!!!!!!!! 

 

5. Ivančice - žádost o dodatečné zařazení družstva v kategorii ml. přípravky (hospitant) 

STK projednala písemnou žádost od FK Ivančice o dodatečné zařazení družstva „C“ 

v kategorii ml. přípravky do skupiny D na losovací číslo „4“ (volný los), jako družstvo Ivančice 

„C“. 

STK žádost FK Ivančice schvaluje a sděluje, že družstvo FK Ivančice, jako „hospitant“, si bude 

individuálně domlouvat přátelská utkání se soupeři v daném kole, kteří mají dle rozlosování 

(doma/venku) tzv. „volný los“.  

Družstvo FK Ivančice „C“ v uvedené kategorii nebude uvedeno v IS FAČR, je proto nutné na 

každé dohodnuté utkání, vyplnit papírový ZoU. 
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6. Okresní pohár - semifinále 

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

následující dvojice: termín st 10.5.2023 v 17:00 

 Židlochovice – Oslavany 

 Ivančice „B“ – Zbýšov 

 

7. Upozornění pro fotbalové kluby –  seznamy družstev 

STK upozorňuje Všechny členské kluby na povinnost předložení seznamu sdružených družstev 

k potvrzení STK, v následujících termínech: 

 Seznamy družstev dorost + st. žáci: úterý 28.3.2023 

 Seznamy družstev ml. žáci: úterý 11.4.2023 

 

8. Upozornění – fotbalový klub Žabčice, hřiště ÚT 

STK upozorňuje FK Žabčice, že nemá k dispozici platný atest na hřiště s ÚT, v případě 

nedoložení platného atestu ze strany Komise pro stadiony a HP FAČR, není možné uvedené 

hřiště používat k soutěžním utkáním!!!!!!!!!!!!!! 

 

9. 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!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

10. Upozornění pro fotbalové kluby a rozhodčí – uzávěrka komunikace u Tvarožné 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby a rozhodčí na uzávěrku komunikace u Tvarožné – viz. 

níže: 

silnice II/430, v katastru obce Tvarožná - v katastru obce Velatice, okr. Brno-venkov, uzavřeno, 

práce na silnici, most neprůjezdný, Od 06.03.2023 07:30 do 31.10.2023 17:00,  

Uzavírku komunikace II/430 v blízkosti motorestu Rohlenka,  

Uzavírka mostu v místě křížení s vodním tokem Roketnice. 

Důvodem úplné uzavírky je demolice stávající mostní konstrukce a vybudování mostu nového. 

Součástí stavby je i rekonstrukce přilehlých úseků komunikace.  

Obousměrně vedena po dálnici D1 od km 207 po km 203.  

Autobusová a osobní doprava mohou využívat objízdnou trasu po silnici III/4174, silnici 

III/15286 a po silnici III/4171 (Jiříkovice, Šlapanice, Bedřichovice).  

Zdroj JSDI – ŘSD ČR – www.dopravniinfo.cz 

 

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

