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. 25 ze dne 3.4.2019
STK :

1. Změny termínu utkání





21. kolo KP dosp.: Bohunice – Krumvíř: PÁ 19.04.2019 v 10:15
21. kolo KP dosp.: Sparta Brno – Mutěnice: ST 24.04.2019 v 17:00
18. kolo I. tř. dor. sk. C: Podivín – Velké Bílovice: NE 14.04.2019 ve 13:15
17. kolo I. tř. st. a ml. žáků sk. B: Šlapanice – Svratka Brno „B“: ČT 25.04.2019
v 16:00+17:45 (st.+ml.) - nařízení STK

2. 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):


18. kolo KP dosp.: Krumvíř – Rousínov: R nezatrhl kolonku předat STK (udělení OT).



18. kolo KP dosp.: Mutěnice – Ráječko: Hostující družstvo se dostavilo ve stejné barvě
dresů jako družstvo domácích. STK pro porušení čl. 8 bod 11a RFS uděluje fotbalovému
klubu Ráječko pořádkovou pokutu ve výši 1000 Kč.



16. kolo I.A tř. dosp. sk. B: Rakvice – Vyškov „B“: V ZoU není uvedeno zdůvodnění
nastavení doby hry 2. poločasu utkání.



16. kolo I.B tř. dosp. sk. A: Kohoutovice – Dražovice: ZoU nebyl potvrzen vedoucím
družstva domácích. STK za porušení §30 bodu 2i a §61 bodu 2 SŘF uděluje fotbalovému
klubu Kohoutovice pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč. R neuvedl danou skutečnost
v ZoU.



16. kolo I.B tř. dosp. sk. C: Moravská Nová Ves – Nikolčice: V ZoU není uveden
zástupce kapitána hostujícího družstva.



16. kolo KP ml. dor.: Sparta Brno „B“ – Slatina/Slovan: V 72. minutě utkání zraněn hráč
hostů č. 23 Ždímal Patrik (ID 02090951), zranění nohy, hráč odvezen RZS.



16. kolo I. tř. dor. sk. C: Lužice – Dubňany/Svatobořice-Mistřín: V 57. minutě utkání
zraněn hráč hostů č. 11 Čerňan Lukáš (ID 02101441), zranění pravé nohy, hráč odvezen
RZS.



14. kolo I. tř. st. žáků sk. A: FK Znojmo – Křenovice/Rousínov: ZoU nebyl potvrzen
vedoucím družstva domácích. STK za porušení §30 bodu 2i a §61 bodu 2 SŘF uděluje
fotbalovému klubu FK Znojmo pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč.



14. kolo I. tř. st. žáků sk. A: Boskovice „B“ – Pohořelice: Utkání nebylo sehráno z důvodu
nedostavení se družstva hostů. STK pro porušení § 7 bod 1d SŘF předává fotbalový klub
Pohořelice do nejbližšího zasedání DK.



14. kolo I. tř. ml. žáků sk. A: Boskovice „B“ – Pohořelice: Utkání nebylo sehráno
z důvodu nedostavení se družstva hostů. STK pro porušení § 7 bod 1d SŘF předává
fotbalový klub Pohořelice do nejbližšího zasedání DK.

3. Projednání protestu fotbalového klubu Valtice




STK projednala protest fotbalového klubu Valtice týkající se výkonu a delegace R.
STK na základě zjištěných skutečností provedla dle §26 bod 1-4 Procesního řádů FAČR
kontrolu a na základě vyjádření KR konstatuje, že dle §27 bod 2 Procesního řádů FAČR
protest zamítá jako neoprávněný v celém rozsahu.
STK za podání neoprávněného protestu dle Procesního řádu FAČR uděluje fotbalovému klubu
Valtice poplatek ve výši 1500 Kč.

4. 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.

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

Různé:
Zpráva fotbalového klubu Milotice:

Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu Kyjov - Milotice bude dočasně uzavřena silnice
II/432 a to bez možnosti částečného provozu. Objízdná trasa bude vedena Kyjov-VlkošSkoronice-Milotice.
Termín: 1. 4. 2019, 5.30 hodin - 14. 4. 2019, 21.00 hodin

Bc.Josef Dvořáček-sekretář JmKFS

