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. 3 (5.8.2020)
STK:
1. Odhlášení družstva – FK 1932 Hrušovany u Brna
STK obdržela od fotbalového klubu FK 1932 Hrušovany u Brna písemné prohlášení o odhlášení
družstva dospělých ze soutěže Okresního poháru, před termínem předkola uvedené soutěže.
STK pro porušení §35 bod b SŘF, předává FK Hrušovany u Brna do nejbližšího zasedání DK.
2. Dodatečné zařazení družstva SK Bosonohy v kategorii ml. přípravky
STK provedla na základě písemné žádosti fotbalového klubu SK Bosonohy a písemného
souhlasu Všech zařazených družstev v soutěži ml. přípravka sk. „B“, dodatečné zařazení
družstva ml. přípravky FK SK Bosonohy na losovací číslo „12“ (původně volný los).
V souvislosti s dodatečným zařazením výše uvedeného družstva žádá STK Všechny fotbalové
kluby, hrající soutěž ml. přípravka sk. „B“ o doplnění hlášky o dodatečně zařazené družstvo,
taktéž FK SK Bosonohy má povinnost vyplnit hlášenku SU v IS FAČR – v termínu 18.8.2020.
3. Aktualizace ŘPS + plánku hřiště
STK vyzývá Všechny fotbalové kluby, hrající soutěže v rámci OFS Brno-venkov na povinnost
doložení aktuálního ŘPS + plánku hřiště v termínu do 31.3.2021
4. Upozornění pro fotbalové kluby – splnění povinnosti dle §10 bod 4 SŘF
 STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby na splnění povinnosti vyplývající z §10 bod 4
SŘF (nahrání soupisky družstva v IS FAČR) - T. středa 5.8.2020 v 24:00 hod.
 STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby, které mají přihlášené do SR 2020/2021
„sdružené družstvo“ v kategorii dorostu a žáků na povinnost zaslat ke schválení seznam
hráčů sdruženého družstva v termínu do 18.8.2020
5. Neúčast na losovacím aktivu
STK za nesplnění povinnosti dle článku 3 bod 3 RFS účast na losovacím aktivu, uděluje
následujícím fotbalovým klubům, pořádková pokutu ve výši 500,- Kč:
Budkovice a Prace

6. 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:

7. Upozornění pro fotbalové kluby - uzávěrka komunikace v Přísnoticích - viz. mapa

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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