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. 24 (10.4.2019)
STK:
1. Schvalování výsledků
OP muži
Tišnov „B“ – Ivančice „B“, v hlavičce ZoU není uvedena doba hry 2. poločasu, (R Koryčanská –
čl. 20 RFS)
Ořechov – Popůvky, H -4x ŽK, v hlavičce ZoU neuveden povrch HP, (R Oujezdský – čl. 20
RFS)
III. A muži
D. Kounice – Babice n. Svit. „B“, v ZoU není uveden zástupce kapitána u domácího družstva
v příslušné kolonce, pouze ve zprávě R, (R Vaško – čl. 20RFS)
V. Šumice – RAFK „B“, H – 4x ŽK, vedoucí hostujícího družstva nepotvrdil po ukončení SU
ZoU.
STK pro porušení §30 bod 2i SŘF v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje FK RAFK „B“
pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč.
III. B muži
Radostice – Drásov, nedostavení AR 2 (R Kunický),
Ze zprávy R v ZoU vyplývá, že byla čerpána neoprávněně čekací doba,
STK pro porušení PF bod 6.19 a §49 bod 1 SŘF předává do nejbližšího zasedání KR, hlavního R
SU, (R Harásek)
Zbraslav „B“ – Oslavany, v ZoU není uveden zástupce kapitána u domácího družstva, (R Pecher
– JmKFS)
IV. A muži
Modřice „B“ – Pozořice „B“, SU nesehráno pro nedostavení se host. družstva.
STK pro porušení §7 bod 1d SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK fotbalový klub
Pozořice „B“
Opatovice – Újezd „B“, v ZoU chybně uvedeno pořadí střelců branek, (R Flodr - čl. 20 RFS)
IV. B muži
Domášov/Říčky – Chudčice, v hlavičce ZoU nevyplněna hrací plocha a kapitán domácího
družstva označen u hráče, který nebyl hráčem základní sestavy, (R Tomsa – čl. 20 RFS)
OP dorost
bez závad
OP st. žáci
Zbraslav – Čebín/Drásov, v ZoU uveden jako AR1 Daněk Libor ID: 73020781 (člen FAČR SK
Blažovice, z.s.), který nebyl v době SU, prokazatelně přítomen na uvedeném SU
STK pro porušení §30 bod 2b SŘF a §30 bod 2i SŘF, uděluje fotbalovému klubu Zbraslav,
pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč.

OP ml. žáci sk. A
Ochoz – Vojkovice, vedoucí hostujícího družstva nepotvrdil po ukončení SU ZoU.
STK pro porušení §30 bod 2i SŘF v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje FK Ochoz pořádkovou
pokutu ve výši 200,- Kč.
R nezatrhl kolonku předat STK (neuzavření ZoU), (R Suchý Matěj – čl. 20 RFS)
Mokrá/Horákov – Žabčice/Hrušovany vedoucí hostujícího družstva nepotvrdil po ukončení SU
ZoU.
STK pro porušení §30 bod 2i SŘF v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje Žabčice/Hrušovany
pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč.
RAFK/Modřice „B“ – Těšany, v ZoU neuvedena doba hry 2. poločasu, (R Vorba)
OP ml. žáci sk. B
bez závad
OP st. přípravka
Modřice – Vojkovice, v ZoU neodpovídá počet střelců branek domácího družstva konečnému
výsledku SU, (R Suchý Matěj – čl. 20 RFS)
2. Změny termínů utkání
III. A muži
23. kolo, Šlapanice „B“ – Moutnice: ST 8.5.2019 v 16:00
IV. A muži
14. kolo, Kobylnice – Rajhradice „B“: SO 15.6.2019 v 17:00
OP st. žáci
15. kolo, M. Knínice – Střelice: SO 15.6.2019 v 10:30, neschválená změna termínu, termín
SU po ukončení SR 2018/2019 (kategorie st. žáci), nutno doložit novou dohodu v termínu
do 14 dnů od původního termínu SU
OP ml. žáci A
12. kolo, Pozořice/V. Šumice – Ochoz: ST 8.5.2019 v 14:00
OP st. přípravka
16. kolo, Ořechov – Ivančice: NE 14.4.2019 v 10:00
26. kolo, Kahan – Ořechov: ST 15.5.2019 v 17:30
III. A ml. přípravka
11. kolo, Prace – Šlapanice: ČT 18.4.2019 v 17:00
3. Upozornění pro fotbalové kluby a rozhodčí
STK důrazně upozorňuje Všechny fotbalové kluby a rozhodčí, na povinnost uvádět v ZoU
v kolonce zpráva „R“ (u přípravek) – střelce branek, včetně počtu branek!!!!!!!
4. Upozornění pro fotbalové kluby – uzávěrka komunikace v Oslavanech
Fotbalový klub Oslavany upozorňuje na uzávěrku komunikace v městě Oslavany – více
informací níže:
Krajská silnice II/393 v úseku ulice Hybešova od křižovatky u Dělnického domu směrem na
Ketkovice v délce cca 1km.
Celková uzávěra bude trvat od 17.3.2019 do 30.11.2019.
V době této uzávěry nebude možno se přes Oslavany dostat do obce Čučice a především
Ketkovice.Objízdná trasa pro všechna vozidla je vedena z Oslavan přes Padochov, Zbýšov,
Zakřany, Vysoké Popovice a Rapotice – viz. obrázek níže

5. Upozornění pro fotbalové kluby – splnění povinnosti dle §10 SŘF (soupisky +seznamy)
STK provedla kontrolu předložených seznamů sdruženého družstva a konstatuje, že ke dni
3.4.2019 nesplnila povinnost, následující sdružená družstva:
St. žáci:
 Hrušovany/Žabčice
ml. žáci:
 RAFK/Modřice „B“, Žabčice/Hrušovany
6. Upozornění STK - důsledné dodržení článku 25 RFS pro SR 2018/2019
STK důrazně upozorňuje Všechny fotbalové kluby na důsledné dodržení platného článku
25 RFS pro SR 2018/2019, týkající se pořádání nemistrovských soutěží a přátelských
utkání:
1.
2.
3.

Podmínky turnajů a soutěží, které nejsou mistrovskými ani pohárovými soutěžemi, se určí
v jeho propozicích v návaznosti na ustanovení § 43 SŘF.
Propozice takové soutěže nebo turnaje schvaluje řídící orgán, do jehož kompetence
pořadatelský klub přísluší.
Při jednotlivých nemistrovských soutěžích a turnajích lze poskytovat věcné a finanční ceny,
přitom formu a výši těchto cen stanoví pořadatelský klub.

DK:
Všechna rozhodnutí DK, jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Brno - venkov, viz. níže:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/record/318?recordId=16228
Libor Charvát
sekretář OFS Brno – venkov

