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. 12 (5.10.2022)
STK:
1. Změny termínů utkání
III. B muži
1. kolo, M. Bránice – Radostice: So 5.11.2022 ve 14:00
Dorost
8. kolo, Čebín/Drásov – Podolí „B“: So 8.10.2022 v 10:30, hř. Drásov
8. kolo, Troubsko – Zbraslav: Ne 9.10.2022 v 10:30
10. kolo, Čebín/Drásov – Zbraslav: So 22.10.2022 v 10:30
Ml. žáci sk. A
8. kolo, Pozořice – Šlapanice „B“: So 8.10.2022 v 9:30
Ml. žáci sk. B
2. kolo, Střelice – Ivančice „B“: Po 17.10.2022 v 16:00, bez čekací doby, nařízení STK
1. kolo, Popůvky – Ořechov: Ne 23.10.2022 v 10:00
Ml. žáci sk. C
8. kolo, Drásov/Čebín – Zbrraslav: So 8.10.2022 v 10:00, hř. Čebín
1. kolo, Oslavany „A“ – Oslavany „B“: Pá 28.10.2022 v 15:00
Ml. přípravka sk. D
8. kolo, Čebín – Lažánky: Pá 7.10.2022 v 17:00
1. kolo, V. Bítýška – Drásov: So 22.10.2022 v 10:00
1. kolo, Oslavany – Troubsko: Pá 28.10.2022 ve 13:30
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2. Schvalování výsledků
OP muži
D. Kounice – Říčany, ze zprávy R v ZoU a zprávy DFA p. Pleskače, vyplývá, že v „82M“ došlo
k přerušení SU pro vhození dýmovnice příznivci domácího družstva do prostoru, pořadatelská
služby ihned zasáhla
STK pro porušení §46 bod 2 SŘF v součinnosti s §65 bod 1a 2 DŘF, předává FK D. Kounice do
nejbližšího zasedání DK
v ZoU neuveden zástupce kapitána hostujícího družstva, (R Palyuga)
Měnín – Ochoz, v „23M“ zraněn hráč hostujícího družstva č. „33“ Daniel Zvolský ID: 01040480
(levé rameno), hráč odvezen RZS
III. A muži
Vojkovice „B“ – Žabčice, v ZoU nepopsán PK, (R Hejl)
Přísnotice – Mokrá/Horákov, v ZoU není uvedena dohoda na AR1+AR2, (R Reschovský)
III. B muži
Mělčany - Blučina, v ZoU neuveden zástupce kapitána hostujícího družstva, (R Zahradník)
Radostice – Deblín, vedoucí hostujícího družstva po ukončení SU, nepotvrdil ZoU v IS FAČR
STK pro porušení §30 bod 2i v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje FK Deblín, pořádkovou
pokutu ve výši 200,- Kč
V ZoU v kolonce „zpráva R“, chybně uvedena minuta v popisu branky z PK, (R Palyuga)
Drásov – M. Knínice, v ZoU neuveden zástupce kapitána domácího družstva, (R Tomsa) a o
poločasové přestávce provedena výměna AR2 (laika), STK bere na vědomí
Zakřany – V. Popovice, v ZoU chybně uveden povrch hrací plochy, (R Tomsa)
IV. A muži
Žatčany – Pozořice „B“, z údajů uvedených v ZoU, kolonka střídání vyplývá, že domácí klub
provedl 4x střídání, čímž došlo k porušení čl. 11 bod 4 RFS pro SR 2022/2023
STK pro porušení čl. 11 bod 4 RFS uděluje Žatčany pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč.
STK dále za nedostatečnou kontrolu ZoU, předává do nejbližšího zasedání KR, delegovaného R,
(R Reschovský)
IV. B muži
bez závad
Dorost
dodatečně 6. kolo, Říčany – Podolí „A“, SU zahájeno „18M“ po ÚZ z důvodu pozdního příjezdu
delegovaného R (R Pelikán), v důsledku dopravní nehody na trase, STK bere na vědomí
Čebín/Drásov – Říčany, v ZoU není uvedena dohoda na AR1+AR2, (R Reschovský)
St. žáci sk. A
bez závad
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St. žáci sk. B
Bystrc „C“ – Rosice „B“, v ZoU není uvedena v příslušné kolonce doba hry 2. poločasu, pouze
v kolonce „zpráva R“, (R Toman)
Střelice – V. Bítýška, v ZoU chybně uvedena doba hry (30+30), (R Tomsa)
Ml. žáci sk. A
bez závad
Ml. žáci sk. B
Hrušovany – Ivančice „B“, v ZoU uveden hlavní pořadatel, který současně vykonával funkci
vedoucího družstva
STK pro porušení §40 bod 3 SŘF uděluje FK Hrušovany, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč
STK dále za nedostatečnou kontrolu ZoU, předává do nejbližšího zasedání KR, delegovaného R,
(R Pindeš)
Buď Fér – Střelice , v ZoU chybě uveden výsledek poločasu (0:0), dle uvedených střelců branek
v ZoU je výsledek 2:0
STK dále za nedostatečnou kontrolu ZoU, předává do nejbližšího zasedání KR, delegovaného R,
(R Chyla)
Ml. žáci sk. C
dodatečně 5. kolo, Oslavany „A“ - Říčany
St. přípravka sk. A
Měnín – Ochoz, v ZoU neuveden hlavní pořadatel
STK pro porušení §53 bod 1a SŘF uděluje FK Měnín pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč
St. přípravka sk. B
bez závad
St. přípravka sk. C
Říčany – Ivančice, oba vedoucí družstev po ukončení SU, nepotvrdily ZoU v IS FAČR
STK pro porušení §30 bod 2i v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje FK Říčany a FK Ivančice,
pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč
St. přípravka sk. D
Tišnov „A“ – Tišnov „B“, oba vedoucí družstev po ukončení SU, nepotvrdily ZoU v IS FAČR
STK pro porušení §30 bod 2i v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje FK Tišnov, pořádkovou
pokutu ve výši 200,- Kč
V. Bítýška – Rosice „B“, v ZoU neuveden hlavní pořadatel
STK pro porušení §53 bod 1a SŘF uděluje FK V. Bítýška pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč
Zbraslav – D. Loučky, v ZoU neuveden hlavní pořadatel
STK pro porušení §53 bod 1a SŘF uděluje FK Zbraslav pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč
Ml. přípravka sk. A
Šlapanice – Podolí, oba vedoucí družstev po ukončení SU, nepotvrdily ZoU v IS FAČR
STK pro porušení §30 bod 2i v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje FK Šlapanice „A“ a FK
Podolí, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč
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Ml. přípravka sk. B
bez závad
Ml. přípravka sk. C
Ořechov „B“ - Oslavany, v ZoU neuveden hlavní pořadatel STK pro porušení §53 bod 1a SŘF
uděluje FK Ořechov, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč
Ořechov „A“ – Kahan „A“, v ZoU neuveden hlavní pořadatel STK pro porušení §53 bod 1a SŘF
uděluje FK Ořechov, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč
Ml. přípravka sk. D
V. Bítýška – Rosice „A“, v ZoU neuveden hlavní pořadatel STK pro porušení §53 bod 1a SŘF
uděluje FK V. Bítýška pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč
STK vyzývá Všechny členské kluby, které hrají soutěže v kategorii ml. a st. přípravky,
k důslednému vyplňování ZoU, zejména povinných údajů (vedoucí družstva a hlavní
pořadatel) a taktéž k řádnému uzavření ZoU po ukončení SU!!!!!!
3. Okresní pohár - 2. kolo
STK schválila výsledky 1. kola poháru a postupující družstva do 2. kola, ve kterém se ve
středu 28.9.2022 v 15:30 hod.(vyjma schválených změn termínů), utkají následující dvojice:
 Židlochovice – Ochoz
 Oslavany – D. Kounice
 Ivančice „B“ – Hrušovany
 Říčany – Zbýšov
4. Předání DK OFS Brno-venkov - čl. 24 bod 10 RFS OFS Brno-venkov + §47 bod 4 DŘ
FAČR (peněžitá pokuta za udělené OT – ŽK)
 OP muži:
4x ŽK Lukáš Buček (ID: 98051438) – TJ Sokol Popůvky, z.s.
4x ŽK Martin Dofek (ID: 89010160) – Městský fotbalový klub Modřice o.s.
4x ŽK Jan Obořil (ID 83120268) – FK 1932 Hrušovany u Brna, z.s.
 III. A:
4x ŽK Jan Drobílek (ID: 92032102) – Tělocvičná jednota Sokol Žabčice
 Dorost:
4x ŽK Jan Vikturna (ID: 05010653) – Tělovýchovná jednota SOKOL Otnice, z.s.
5. Upozornění pro fotbalové kluby a rozhodčí – vyplňování ZoU
STK důrazně žádá Všechny členské kluby a rozhodčí na důsledné vyplňování a kontrolu ZoU,
zejména na dodržování §50 bod 12 SŘF v návaznosti na §29 bod 1a-1h SŘF!!!!!!!!!!!!!!!!
6. FC Kuřim – nesplnění povinnosti dle čl. 17 bod 3 RFS pro SR 2022/2023
 STK na základě předaných podkladů ze strany KM OFS Brno-venkov, předává do
nejbližšího zasedání DK pro nesplnění povinnosti, vyplývající z čl. 17 bod 3 RFS pro SR
2022/2023, v součinnosti s §55 odst. 5 DŘ FAČR, fotbalový klub FC Kuřim, který 1 den
před plánovaným reprezentačním srazem OFS (21.9.2022), omluvil telefonicky hráče FK
FC Kuřim Filipa Šeptuna ID: 10090256, z účasti na turnaji na Slovensku.
Výše jmenovaný hráč i přes zaslanou omluvu, nastoupil v den reprezentační akce, dne
 22.9.2022, za FK Kuřim do SU 5. kola ml. žáků sk. C mezi družstvy Zbraslav a Kuřim „B“
4

7. Upozornění pro fotbalové kluby - splnění povinnosti dle čl. 22 bod 2 RFS
 STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby na splnění povinnosti vyplývající z článku 22 bod
2 RFS – seznam trenérů působících v klubu u jednotlivých družstev
 Formulář „Seznam trenérů“ je umístěn na webových stránkách OFS Brno-venkov
http://www.fotbalbrno-venkov.cz/ , záložka „dokumenty ke stažení“
 STK níže uvedeným klubům, které výše uvedenou povinnost nesplnily, uděluje pořádkovou
pokutou ve výši 200,- Kč a v případě nedoložení seznamu po poslední výzvě, budou kluby
předány k řešení do DK!!!!!!!!!!!!!!!!!


Blučina, Chudčice, Ivančice, Kahan, Kobylnice, Lažánky, Modřice, M. Bránice, M.
Knínice, Opatovice, Popůvky, Senorady, Tišnov, V. Bítýška, Zakřany, Žabčice, Žatčany a
Buď Fér

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 Brnovenkov, 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
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