Fotbalová asociace České republiky
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO – VENKOV
Vídeňská 9, 639 00 BRNO
Tel.: 543 254 963 mobil: 543 254 131
E-mail: brno-venkov@fotbal.cz
http://www.fotbalbrno-venkov.cz/

Úřední zprávy OFS č. 5 (28. 8. 2019)
STK:
1. Změny termínů utkání
III. A muži
6. kolo, Žabčice – RAFK „B“: SO 7.9.2019 ve 14:00
OP st. žáci
12. kolo, D. Kounice/Kupařovice – Ořechov: ST 25.9.2019 v 17:00
OP ml. žáci A
2. kolo, Šlapanice „B“ – Hrušovany: PÁ 30.8.2019 v 17:00
4. kolo, Žabčice – Blučina: SO 7.9.2019 ve 12:00
5. kolo, Blučina – Měnín: SO 14.9.2019 ve 13:00
OP ml. žáci B
2. kolo, Ořechov/Želešice – Modřice: ST 4.9.2019 v 17:00
2. kolo, Ketkovice – D. Kounice/Kupařovice: ÚT 10.9.2019 v 17:30
III. A st. přípravka
4. kolo, Měnín – Ochoz: SO 21.9.2019 ve 14:00
III. B st. přípravka
1. kolo, Židlochovice – Vojkovice: ČT 5.9.20019 v 17:00
Ml. přípravka A
10. kolo, Měnín – Šlapanice: NE 8.9.2019 v 11:00
Ml. přípravka B
1. kolo, Modřice – Vojkovice: ÚT 3.9.2019 v 17:30

2. Schvalování výsledků
Okresní pohár – 1. kolo
Šlapanice „B“ – Blučina, SU zahájeno „25“M“ po ÚZ z důvodu pozdního příjezdu hostujícího
družstva
STK pro porušení §49 bod 1 a 6 SŘF uděluje FK Blučina pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč
R nezatrhla kolonku předat STK (začátek utkání po čekací době), (R Koryčanská – čl. 20 RFS)
OP muži
bez závad
III. A muži
Mokrá/Horákov – D. Kounice, H – 4x ŽK, v ZoU není zdůvodněno nastavení doby hry 2.
poločasu a v ZoU ve zprávě R není uvedena minuta uděleného OT (ŽK, ČK) u vedoucího
hostující družstva, (R Hřib – čl. 20 RFS),
RAFK „B“ – V. Šumice, D – 4x ŽK
III. B muži
Babice u Rosic – M. Knínice, H – 4x ŽK
Rosice „B“ – Zbraslav „B“, v ZoU není popsán PK, (R Vostrejž – čl. 20 RFS)
IV. A muži
Újezd „B“ – Rajhradice „B“, H – 6x ŽK
IV. B muži
bez závad
OP dorost
Mokrá-Horákov/Ochoz – Troubsko, vedoucí hostujícího družstva po ukončení SU, neuzavřel
ZoU.
STK za porušení § 30 bod 2i SŘF, v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje fotbalovému klubu
Troubsko, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč.
R nezatrhl kolonku předat STK (neuzavření ZoU), (R Titz – čl. 20 RFS)
Bystrc/Kníničky – Chrlice, vedoucí hostujícího družstva po ukončení SU, neuzavřel ZoU.
STK za porušení § 30 bod 2i SŘF, v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje fotbalovému klubu
Chrlice, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč.
OP st. žáci
bez závad
OP ml. žáci B
bez závad
3. Projednání protestu fotbalového klubu Babice u Rosic
 STK projednala protest fotbalového klubu Babice u Rosic týkající se postupu R při
vyplňování ZoU v IS FAČR
 STK na základě zjištěných skutečností provedla kontrolu dle §26 bod 1-4 Procesního řádů
FAČR a dle vyjádření KR OFS Brno-venkov, uznává dle § 27 bod 3 Procesního řádu FAČR,
protest jako částečné důvodný, neboť ze strany R nebyla v ZoU uvedena omluva
potrestaného hráče, jako významná skutečnost, pro rozhodování o výši disciplinárního trestu
ze strany DK

4. Rozlosování 2. kola Okresního poháru
STK na základě schválených výsledků 1. kola Okresního poháru, provedla rozlosování 2. kola
Okresního poháru, které se uskuteční ve středu 4.9.2019 v 17:00 hod.:
 Říčany - Oslavany
 Měnín - Modřice
 Vojkovice „B“ – Šlapanice „B“
 Troubsko – Kupařovice
5. Upozornění pro fotbalové kluby a rozhodčí
STK důrazně upozorňuje Všechny fotbalové kluby na platné znění článku 24 bod 10 RFS, kdy
do kvóty pro udělené OT (ŽK) se započítávají i OT udělené funkcionářům družstva (vedoucí,
trenér, asistent trenéra, zdravotník atd.)!!!!!!!
6. Splnění povinnosti dle článku 22 bod 2 RFS
Upozorňujeme Všechny fotbalové kluby, hrající se svými družstvy soutěže v rámci OFS Brnovenkov na splnění povinnosti, vyplývající z článku 22 bod 2 RFS pro SR 2019/2020 - zaslání
vyplněného formuláře „Seznam trenérů“ (odkaz na formulář níže) - T. 30.8.2019
https://www.fotbalbrno-venkov.cz/dokumenty/
7. Upozornění STK - striktní dodržení článku 25 RFS pro SR 2019/2020
STK důrazně upozorňuje Všechny fotbalové kluby na důsledné dodržení platného článku
25 RFS pro SR 2019/2020, týkající se pořádání nemistrovských soutěží a přátelských
utkání:
1. Podmínky turnajů a soutěží, které nejsou mistrovskými ani pohárovými soutěžemi, se
určí v jeho propozicích v návaznosti na ustanovení § 43 SŘF.
2. Propozice takové soutěže nebo turnaje schvaluje řídící orgán, do jehož kompetence
pořadatelský klub přísluší.
3. Při jednotlivých nemistrovských soutěžích a turnajích lze poskytovat věcné a finanční
ceny, přitom formu a výši těchto cen stanoví pořadatelský klub.
4. obsazení R na přátelská a pohárová utkání, příslušejících k OFS

Brno- venkov, bude zásadně v gesci předsedy KR OFS Brno-venkov a
předseda bude za obsazení uvedených utkání, ať již přátelských, či
pohárových 100% zodpovědný!!!!!!!!!!!!!!!

8. 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

9. Upozornění pro fotbalové kluby – uzávěrka komunikace v M. Bránicích
Fotbalový klub M. Bránice upozorňuje na uzávěrku komunikace v obci M. Bránice – více
informací níže:
Průjezd obcí ve směru od D. Kounic a Ivančic na Silůvky a dále na Brno, bude z důvodu
rekonstrukce vozovky a mostu uzavřen v termínu do 16.9.2019.
Příjezd do areálu fotbalového hřiště bude dostupný pouze přes stavení Karlov –viz. obrázek níže.

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

