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. 30 (22.5.2019)
STK:
1. Schvalování výsledků
OP muži
Měnín – Ivančice „B“, v ZoU není zdůvodněno nastavení doby hry 2. poločasu, (R Oujezdský –
čl. 20 RFS)
III. A muži
dodatečně 17. kolo: Těšany – Moutnice, v ZoU uveden nesprávný postup při výměně zraněného
AR1 a chybějící výpočet náhrad R v ZoU, (R Harčárová – čl. 20 RFS), STK předává případ do
KR
Šlapanice „B“ – Moutnice, v hlavičce ZoU neuvedena hrací doba 2. poločasu, uvedeno pouze ve
zprávě R, (R Kodras – čl. 20 RFS)
III. B muži
Oslavany – Babice u Rosic, SU nesehráno pro nedostavení se host. družstva.
STK pro porušení §7 bod 1d SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK fotbalový klub
Babice u Rosic.
IV. A muži
Ořechov „B“ – Blučina „B“, v příslušné kolonce ZoU neuveden hlavní pořadatel a výsledek
poločasu, Vše uvedeno ve zprávě R, STK předává R SU pro chybný postup, do nejbližšího
zasedání KR, (R Pospíšil – čl. 20 RFS)
Hrušovany – Židlochovice, D – 4x ŽK, v „74M“ zraněn hráč H č. „11“ Rožnovský Marek ID:
99081529 (otřes mozku), hráč odvezen RZS
Pozořice „B“ – Újezd „B“, v „45M“ odstoupil hráč D č. „8“ Rafaj Lukáš ID: 98121311
(problémy s dýcháním), hráč odvezen RZS.
IV. B muži
Domášov/Říčky – Zakřany „B“, SU nesehráno pro nedostavení se host. družstva
STK pro porušení §7 bod 1d SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK fotbalový klub Zakřany
„B“.
STK dále pro porušení čl. 5 bod 11 RFS uděluje FK Zakřany „B“, pořádkovou pokutu ve výši
200,- Kč,
V. Knínice – Říčany „B“, v ZoU uveden chybný konečný výsledek SU, (R Staněk Jaroslav – čl.
20 RFS)
Šatava - Příbram, v ZoU neuvedena minuta u „5“ branky domácího družstva (PK), (R Klein – čl.
20 RFS)

OP dorost
Mokrá-Horákov/Ochoz – Slatina/Slovan „B“, v ZoU není uvedeno střídání u hostujícího
družstva v příslušné kolonce, pouze ve zprávě R, (R Fraňková – čl. 20 RFS)
Řečkovice – V. Popovice, ve zprávě R uvedeno zranění hráče, není ovšem zatržená kolonka ZoU
„zranění“, (R Staněk Karel – čl. 20 RFS)
Milešovice – Slavkov/Křižanovice, D – 4x ŽK, ze zprávy R v ZoU vyplývá, že na HP vstoupili
„3“ diváci domácího klubu, ve snaze napadnout hráče hostujícího družstva
V. Bítýška – Lipovec/Sloup, SU nesehráno pro nedostavení se host. družstva.
STK pro porušení §7 bod 1d SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK fotbalový klub
Lipovec/Sloup.
STK dále pro porušení čl. 5 bod 11 RFS uděluje Lipovec/Sloup, pořádkovou pokutu ve výši
200,- Kč
RAFK – Bystrc/Kníničky, v ZoU neuveden zástupce kapitána domácího družstva a
nezdůvodnění nastavení doby hry obou poločasů, (R Hýsek – čl. 20 RFS)
Dědice – Pozořice „B“, v ZoU neuveden zástupce kapitána domácího družstva, (R Zobal – OFS
Vyškov)
OP st. žáci
bez závad
OP ml. žáci sk. A
Těšany – Podolí „A“ , nesehráno pro onemocnění hostujícího družstva, kluby nedoložily STK ke
dni 22.5.2019 dohodu o změně termínu SU
STK vyzývá oba členské kluby k doložení dohody – T. 24.5.2019!!!
OP ml. žáci sk. B
Ketkovice – Ořechov/Želešice, v ZoU u Všech vstřelených branek, není uvedena minuta, (R
Suchý Zdeněk – čl. 20 RFS)
OP st. přípravka
Kuřim – Kahan, nedostavení R, (chyba obsazovacího úseku)
OP ml. přípravka
bez závad
2. Změny termínů utkání
OP muži
26. kolo, Modřice – Měnín: SO 8.6.2019 ve 14:00
14. kolo, Vojkovice „B“ – Střelice: SO 15.6.2019 v 10:30
14. kolo, Kupařovice – Ivančice „B“: SO 15.6.2019 v 17:00
III. A muži
26. kolo, Těšany – Žabčice: SO 8.6.2019 ve 12:00
14. kolo, RAFK „B“ – D. Kounice: SO 15.6.2019 ve 14:00
IV. A muži
14. kolo, Hrušovany – Blučina „B“: SO 15.6.2019 ve 13:00
OP st. žáci
19. kolo, V. Bítýška – Těšany: SO 18.5.2019 v 9:30
OP ml. žáci A
19. kolo, Pozořice/V. Šumice – Podolí „B“: ÚT 21.5.2019 v 17:30
21. kolo, Vojkovice – Podolí „B“: PO 3.6.2019 v 17:00
20. kolo, Měnín – Těšany: ÚT 4.6.2019 v 17:30
22. kolo, Blučina – Těšany: PÁ 7.6.2019 v 17:30

OP st. přípravka
22. kolo, Ivančice – Ivančice „B“: PO 20.5.2019 v 18:15
22. kolo, Ořechov – RAFK: NE 26.5.2019 v 10:00
26. kolo, Rosice – Říčany: ST 29.5.2019 v 17:00
24. kolo, Ořechov – Říčany: SO 8.6.2019 v 10:00
III. B st. přípravka
16. kolo, Kupařovice – Hrušovany: NE 26.5.2019 v 14:45
III. C st. přípravka
15. kolo, Drásov – M. Knínice: ST 29.5.2019 v 17:30
OP ml. přípravka
16. kolo, Vojkovice – RAFK: ČT 13.6.2019 v 17:30, zamítnutá změna termínu, termín po
ukončení jarní části SR 2018/2019, nutno doložit novou dohodu!!!!!
III. A ml. přípravka
16. kolo, Újezd – Blučina: PO 27.5.2019 v 18:00
3. Projednání protestu fotbalového klubu Milešovice
 STK projednala protest fotbalového klubu Milešovice týkající se popisu událostí ve 25. kole
OP dorostu, které jsou uvedeny ze strany delegovaného R, v ZoU
 STK na základě zjištěných skutečností provedla kontrolu dle §26 bod 1-4 Procesního řádů
FAČR a případ odkládá na zasedání dne 29.5.2019 v 15:30 hod.
 STK na jednání dne 29.5.2019 zve následující osoby:
Milešovice: Vlastislav Veselý ID: 52110193 (hlavní pořadatel SU), Stanislav Postbiegl ID:
62100466 (vedoucí družstva), Tomáš Novák ID: 03070572 (kapitán družstva)
Slavkov/Křižanovice: Tomáš Vymazal ID: 79051997 (vedoucí družstva), Jan Kovařík ID:
00110965 (kapitán družstva)
Delegovaný R: Jindřich Tomsa ID: 52080160
Za účast pozvaných zástupců členského klubu na zasedání STK, odpovídá členský klub, za
účast delegovaného R, KR OFS Brno-venkov!!!!
4. Finále Okresního poháru
STK na základě výsledku ½ Okresního poháru schválila složení dvojice pro finále
Okresního poháru dne 30.5.2019 v 17:30 hod. na hřišti ve Zbýšově:
Oslavany - Střelice
STK vybrala na základě zájmu ze strany FK příslušejících k OFS Brno-venkov, jako
pořadatele finále Okresního poháru FK TJ Baník Zbýšov.
5. 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!!!!!!!
6. 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

7. Finále o přeborníka OFS – kategorie ml. žáci SR 2018/2019
STK na svém zasedání dne 15.5.2019 stanovila termíny finálového utkání o přeborníka OFS
Brno-venkov následovně:



Vítěz sk. „B“ – Vítěz sk. „A“ - úterý 11.6.2019 v 17:00 hod.
Vítěz sk. „A“ – Vítěz sk. „B“ – pátek 14.6.2019 v 17:00 hod.

STK umožní po vzájemné dohodě změnu termínu, času a případně pořadatelství obou finálových
utkání.
8. Změny v RFS pro SR 2019/2020
STK vyzývá Všechny odborné komise působící v rámci OFS Brno-venkov, aby požadavky na
změny a doplnění rozpisu soutěží pro SR 2019/2020 zaslaly do emailové adresy sekretáře OFS
Brno-venkov v termínu do 11.6.2019
9. 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://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=318
Libor Charvát
sekretář OFS Brno – venkov

