
Komuniké ze zasedání výkonného výboru OFS Brno – venkov 

dne 5. 5. 2015 

 

 

Předseda STK  p. Ing. Petr Horák informoval o výsledcích semifinále Okresního poháru FAČR 

2014/2015.  

Komise STK provedla ve spolupráci se sekretářem svazu kontrolu členství hráčů ve FAČR a 

vyvodila z kontroly patřičné důsledky. Dále předseda ve stručnosti rozebral práci komise STK.  

 

Předseda HK  p. Antonín Kříž se obrátil na sekretáře svazu s dotazem, zda již všechny kluby 

uhradily soutěžní zálohu do ½ předpisu. Sekretář oznámil, že k datu 20. 4. 2015 jsou již 

všechny zálohy ze strany klubů doplaceny. 

 

Předseda DK  p. Antonín Richtr rozebral poslední závažné případy, které komise řešila. Jedná 

se např. o inzultace rozhodčích ve dvou utkáních, poškozený automobil rozhodčího Haráska 

apod.). Komise uvedené případy vyřešila dle DŘ FAČR. 

 

Předseda RK  p. Jaromír Řehořka zhodnotil provedenou poslední kontrolu hospodaření OFS 

Brno - venkov za 1. čtvrtletí 2015, která se konala dnes před zasedáním VV. Komise 

konstatovala, že hospodaření OFS je bez závad. 

 

Předseda KR  p. Ladislav Kundelius informoval, že dne 1. 5. 2015 se uskutečnilo školení 

rozhodčích programu VPR. Z pozvaných rozhodčích se nedostavil Jurča a Ulbrich. 

Předseda dále zhodnotil výkony některých nových mladých rozhodčích. 

 

Místopředseda OFS  p. František Chabiča by rád pokračoval v pořádání memoriálu za památku 

zesnulých rozhodčích OFS od roku 1990. Místopředseda byl pověřen VV, společně 

s předsedou KR, o vypracování návrhu. 

 

Předseda KM  p. Petr Soustružník zhodnotil finále venkovní části turnaje „O putovní pohár 

předsedy JmKFS“, které se uskutečnilo pro ročníky 2002 a 2003 dne 28. 4. 2015 na hřišti FC 

Sparta Brno. 

Komise plánuje na zítra další pokračování semináře trenérů přípravek a mladších žáků pod 

záštitou „létajících trenérů“ na hřišti v Rosicích. 

Krajské finále přípravek se uskuteční dne 16. 6. 2015 na hřišti v Zastávce u Brna. 

 

VV se zabýval přípravou finále okresního poháru FAČR 2014/2015. O uspořádání se přihlásily 

kluby FC Slovan Rosice a FK 1932 Hrušovany u Brna. 

VV odsouhlasil pořádání finále na hřišti v Rosicích dne 21. 5. 2015 v 17:30 hod. 

OFS tímto děkuje oběma klubům za nabídku a projevený zájem o uspořádání finále poháru. 

 

 

 

 


