FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Jihomoravský krajský fotbalový svaz
Vídeňská 9, 639 00 Brno
Tel.: 777 222 170 E-mail: sekretar@jmkfs.cz

Úřední zprávy JmKFS č. 20 ze dne 19.2.2019
STK :
1. Vznesené námitky a ostatní zjištěné nedostatky sportovně technického charakteru
STK projednala následující námitky sportovně technického charakteru uvedené v Zápisech o
utkání a další zjištěné nedostatky sportovně technického charakteru (vyjma nedostatků areálů a
hracích ploch):




2. Kolo KP ml. žáků: Svratka Brno – Novosedly: na základě kontroly STK bylo zjištěno,
že za domácí družstvo nastoupil hráč č.4 Myhovič David ID 05121203, který je hráčem
kategorie starších žáků. STK za porušení §7 bod 1h SŘF předává do nejbližšího zasedání
DK fotbalový klub Svratka Brno. STK dále za porušení §30 bod 2b a 2i SŘF předává do
nejbližšího zasedání DK vedoucí družstva Svratky Brno Štěpánkovou Veroniku ID
80101932.
STK provedla kontrolu všech utkání fotbalového klubu Svratka Brno v podzimní části SR
2018/2019 a konstatuje, že v žádném dalším utkání výše uvedený hráč již nenastoupil.

2. Rozlosování čtvrtfinále krajského poháru
STK provedla rozlosování čtvrtfinále krajského poháru, které se bude hrát ve středu 17. 4. 2019
od 16:30 hod., a střetnou se následující dvojice:
Lipovec – Rousínov
Mutěnice – Krumvíř
Bosonohy – Bohunice
FK Znojmo – Start Brno
STK umožní klubům sehrání pohárového utkání v rámci příslušné soutěže po jejich oboustranné
dohodě.
3. Kontrola zadaných hlášenek v IS FAČR


STK provedla kontrolu zadaných hlášenek v IS FAČR ke dni 19.2.2019 a konstatuje, že
neobdržela dohody o změně termínů u následujících fotbalových klubů:
o KP dosp.: Boskovice (19. kolo Vojkovice)
o KP ml. žáků: Kuřim (20. kolo Boskovice)

DK:
Veškerá rozhodnutí DK JmKFS jsou umístěna na úřední desce, viz. odkaz:
https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=315

KR :
V případě, že kluby JmKFS budou v zimní přestávce pořádat přátelská utkání, popřípadě
turnaje a budou chtít tyto zápasy obsadit rozhodčími , je nutné toto dopředu oznámit
obsazovacímu úseku KR JmKFS. Vše se hlásí na email obsazeni.jmkfs@seznam.cz.
Pokud kluby budou mít domluvené rozhodčí, stačí na tento email poslat informaci, kdo utkání
řídí.

Různé:
Bc.Josef Dvořáček-sekretář JmKFS

