Fotbalová asociace České republiky
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO - VENKOV
Vídeňská 9, 639 00 Brno
Tel.: 543 254 963 Fax: 543 254 131 E-mail: brno-venkov@fotbal.cz

Úřední zprávy OFS č. 21 (15. 3. 2018)
STK:
1. Kontrola hlášenek
STK provedla kontrolu zaslaných hlášenek ke dni 14.3.2018 a konstatuje, že obdržela hlášenky
od Všech fotbalových klubů, vyjma doplnění hlášenek v kategorii ml. přípravky (III. tř. sk. A):
STK po provedené kontrole, zpracovala hlášenky ve Všech soutěžích a kategoriích
v informačním systému IS FAČR a žádá Všechny fotbalové kluby, hrající soutěže v rámci OFS
Brno-venkov o důslednou kontrolu zadaných údajů, včetně místa utkání.
Případné nesrovnalosti a nepřesnosti v údajích zadaných v IS FAČR a v odeslané hlášence
SU, neprodleně nahlásit emailem, na emailovou adresu OFS Brno-venkov:
brno-venkov@fotbal.cz
2. Žádost FK Bučina – dodatečné zařazení družstva v kategorii ml. přípravky
STK projednala žádost fotbalového klubu SK Blučina o dodatečné zařazení „B“ družstva
v kategorii ml. přípravky do soutěže III. A ml.přípravky na losovací číslo „7“ – dosud „volný
los“ v jarní části SR 2017/2018
STK žádost FK SK Blučina projednala a po zvážení Všech okolností a vzhledem ke skutečnosti,
že v uvedené kategorii a soutěži, se neeviduje tabulka, STK žádost FK SK Blučina schvaluje.
STK vyzývá Všechny FK, které dle rozlosování v jarní části SR 2017/2018, sehrají s výše
uvedeným družstvem SU, jako pořadatelský klub, k zaslání hlášenky FK Blučina a v kopii na
sekretariát OFS Brno-venkov – termín ihned!!!
3. Informace FK SK Moutnice – uzávěrka komunikace v obci
Fotbalový klub SK Moutnice předložil podrobný plán uzávěrky komunikace v obci – viz. níže:
http://www.oumoutnice.cz/index.php?&desktop=clanky&id=75
Střed obce Moutnice je stále uzavřený ve směru na Těsany (při cestě do Těšan nutné použít
objízdnou trasu přes Zatčany a Nesvačilku).
4. Různé:
Sekretariát OFS Brno-venkov upozorňuje Všechny účastníky trenérského školení
trenérské licence „C“, které se uskutečnilo ve dnech 18 - 19.3.2017 v Říčanech, že si
mohou po telefonické dohodě se sekretářem OFS Brno - venkov, vyzvednout vyhotovené
trenérské průkazy, licence „C“!!!
Průkaz si nevyzvedli následující účastníci: Lukáš Sedlák a Luboš Šipka

DK:
Všechna rozhodnutí DK, jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Brno - venkov, viz. níže:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/318
Libor Charvát
sekretář OFS Brno – venkov

