
Komuniké ze zasedání výkonného výboru OFS Brno – venkov 

dne 2. 6. 2015 

 

Předseda STK  p. Ing. Petr Horák informoval o práci své komise a o blížícím se konci soutěží v SR 

2014 - 2015. 

V současné chvíli připravuju STK přihlášku do nového SR 2015 - 2016 a do konce týdne ji OFS 

rozešle do klubů. Začátek SR 2015 - 2016 plánuje STK na víkend 15. a 16. 8. 2015 u soutěží mužů, 

a to 2. kolem. 

 

Předseda HK  p. Antonín Kříž požádal sekretáře OFS o zaslání aktuálního stavu čerpání soutěžní 

zálohy klubů.  

 

Předseda DK  p. Antonín Richtr podal informace ze schůze předsedů DK OFS a KFS Moravy, které 

se uskutečnilo v hotelu Avanti v Brně dne 26. 5. 2015. 

 

Předseda KR  p. Ladislav Kundelius zhodnotil poslední fyzické prověrky a písemné testy 

perspektivních mladých rozhodčích, které se uskutečnilo dne 28. 5. 2015 na hřišti SK Moravská 

Slavia Brno. 

KR OFS byla oslovena KR JmKFS o nahlášení 2 jmen rozhodčích, kteří by postoupili pro SR 2015 

-2016 do JmKFS. Předseda oznámil jména rozhodčích, kteří by mohli postoupit do vyšších soutěží. 

 

Za omluveného předsedu KM podal informace z KM sekretář OFS p. Bradáč.  

KM pořádá ve spolupráci s JmKFS krajské finále přípravek na hřišti TJ Čechie Zastávka dne 16. 6. 

2015. 

Výběr OFS ročník 2004 se zúčastnil stejně jako loni turnaje Břeclav CUP, který pořádal OFS 

Břeclav. 

KM plánuje v polovině měsíce června 2015 uspořádat další seminář trenérů přípravek a mladších 

žáků ve spolupráci s týmem Létajících trenérů JmKFS na hřišti v Hrušovanech u Brna. Termín bude 

oznámen po domluvě s JmKFS. 

Dále by komise ráda uspořádala další přípravný kemp výběrů OFS Brno - venkov, zejména pro 

ročníky 2003 - 2005.  

 

VV se seznámil s žádostí klubu SK Újezd u Brna o prominutí či snížení pokuty, která byla klubu 

udělena disciplinární komisí OFS Brno - venkov dne 6. 5. 2015 ve výši 10 000 Kč. Žádost nemohla 

být dále projednána, protože nesplňuje náležitosti dle DŘ čl. 60 a 61 o podání odvolání proti 

rozhodnutí DK. 

Sekretář OFS byl pověřen odeslat písemnou odpověď klubu SK Újezd u Brna. 

 

Za OFS Brno - venkov byl jako delegát s hlasem poradním vyslán na VH TUB místopředseda 

František Chabiča. 

 

Za OFS Brno - venkov byl jako delegát s hlasem rozhodujícím vyslán na VH FAČR předseda Jan 

Zycháček. 

  



OFS Brno - venkov přijal žádost klubu TJ Sokol Medlov a doporučil dále VV FAČR přijetí klubu 

za člena FAČR. 

 

VV odsouhlasil, že stejně jako v minulých letech, budou ceny pro vítěze mládežnických soutěží 

v SR 2014 - 2015 předány na hřišti při posledním utkání. 

 

VV odsouhlasil, že Rozpis FS 2015 - 2016 bude již po vzoru JmKFS vydán pouze v elektronické 

podobě na internetových stránkách svazu. 

 

Předseda VV zhodnotil finále Okresního poháru FAČR 2014 -2015, které se uskutečnilo dne 21. 5. 

2015 na hřišti v Rosicích. Finále se zúčastnili všichni členové VV OFS. 

 

 

 


