Fotbalová asociace České republiky
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO – VENKOV
Vídeňská 9, 639 00 BRNO
mobil: 732 210 467
E-mail: brno-venkov@fotbal.cz
http://www.fotbalbrno-venkov.cz/

Úřední zprávy OFS č. 22 (24. 6. 2020)
STK:
1. Kontrola účasti okresním poháru v SR 2020/2021
STK provedla kontrolu zaslaných přihlášek do Okresního poháru pro SR 2020/2021 a dle
údajů uvedených v přihlášce jsou do Okresního poháru zařazena, následující družstva:

Babice u Rosic, Blažovice, Blučina, D. Kounice, Hrušovany u Brna, Ivančice „B“,
Kupařovice, Mělčany, Měnín, Modřice, M. Bránice, Ochoz, Ořechov, Oslavany, Popůvky,
Pozořice, Přísnotice, RAFK „B“, Rosice „B“, Říčany, Střelice „B“, Šlapanice „B“,
Troubsko, Vojkovice „B“, Zbraslav „B“, Zbýšov, Židlochovice
STK žádá Všechny FK o kontrolu zda jsou údaje o přihlášených družstvech v pořádku a případné
dohlášení, či odhlášení do Okresního poháru pro SR 2020/2021, nahlásit do emailové schránky
sekretáře OFS Brno-venkov v termínu 29.6.2020!!!
2. TL pro podzimní část SR 2020/2021
STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby, že TL pro podzimní část SR 2020/2021 zatím
nemůže být vyhotovena, neboť se čeká na skončení 2. fotbalové ligy. Poté termínovou listinu
vytvoří Řídící komise pro Moravu a teprve poté kraje a okresy. Proto žádáme o strpení.
3. Začátek podzimní části SR 2020/2021
STK předpokládá začátek SR 2020/2021 v následujících termínech:
 Dospělí – 8+9.8.2020
 Dorost - 8+9.8.2020
 Žáci + přípravka – dle počtu přihlášených družstev (předpoklad začátek 9/2020)
4. Předběžný termín losovacího aktivu
STK stanovila předběžný termín losovacího, v případě, že to aktuální situace a nařízení Vlády
ČR dovolí, na pátek 24.7.2020 v 17:00 hod., v kongresovém sále hotelu Avanti.
Pozvánka a program losovacího aktivu, bude zaslán prostřednictvím sekretáře OFS na
Všechny členské kluby, které mají přihlášena družstva do SR 2020/2021, v jednotlivých
kategoriích.

5. Upozornění pro fotbalové kluby – uzávěrka ulice Legionářská v Kuřimi
Fotbalový klub Kuřim upozorňuje na probíhající práce na silnici a hlavní ulice Legionářská je
uzavřena.
Jediný příjezd do Kuřimi ke stadionu je ze silnice I.třídy číslo 43 Brno-Svitavy - viz. mapa 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
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