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. 27 ze dne 18.4.2019
STK :
1. Změny termínu utkání









21. kolo I.B tř. dosp. sk. B: H. Kounice – M. Krumlov „B“: NE 5.05.2019 v 16:30
19. kolo KP dor.: Boskovice – Ivančice: NE 21.4.2019 v 9:30 + 11:45 (st. + ml.)
21. kolo KP ml. dor.: Sparta Brno „B“ – Újezd/Tuřany: ST 15.5.2019 v 17:00
21. kolo I. tř. dor. sk. B: FK Znojmo – Vojkovice: SO 04.05.2019 ve 14:45
26. kolo KP ml. žáků: Kuřim - Ivančice: ST 24.04.2019 v 17:30
19. kolo KP žáků: Slatina/Slovan – Rosice: NE 5.5.2019 v 10:00 + 11:30 (ml. + st.)
18. kolo I. tř. žáků sk. A: Soběšice – Pohořelice: SO 27.4.2019 v 9:00 + 10:30 (ml. + st.)
19. kolo I. tř. žáků sk. A: Tišnov – Boskovice „B“: NE 5.5.2019 v 9:00 + 10:45 (st. + ml.)

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):


20. kolo KP dosp.: Krumvíř – MS Brno: v ZoU není uvedeno zdůvodnění nastavení doby
hry 2. poločasu utkání



18. kolo I.B tř. dosp. sk. A: Lipovec – Svratka Brno „B“: v ZoU nepopsán PK



18. kolo KP ml. dor.: Újezd/Tuřany – Soběšice: Pozdní dostavení AR2 z důvodu dopravní
situace, funkci převzal v „52“ minutě



18. kolo I. tř. dor. sk. A: Boskovice „B“ – Rájec/Jestřebí: v ZoU chybně uvedeno pořadí
střelců branek



18. kolo I. tř. dor. sk. A: Kobeřice/Nížkovice – Šlapanice/Blažovice: v Zou neuveden
AR2



18. kolo I. tř. dor. sk. A: FKD – Ráječko: v ZoU chybně uvedeno pořadí střelců branek



18. kolo I. tř. dor. sk. B: Novosedly – M. Krumlov: v ZoU chybně uvedeno pořadí střelců
branek



18. kolo I. tř. dor. sk. B: Vojkovice – V. Pavlovice: v ZoU neuveden zástupce kapitána
hostujícího družstva v příslušné kolonce, pouze ve zprávě R, z důvodu slabého
internetového připojení



16. Kolo KP ml. žáků: Svratka Brno – Ivančice: v ZoU nebyl uveden hlavní pořadatel.
STK pro porušení §53 bod 1a SŘF uděluje fotbalové klubu Svratka Brno pořádkovou
pokutu ve výši 500,- Kč.
STK dále za nedostatečnou kontrolu ZoU (§40 SŘF), předává do nejbližšího zasedání KR
ZoU nebyl potvrzen vedoucím družstva hostů.
STK pro porušení § 30 bod 2i SŘF v součinnosti s § 61 bod 2 SŘF uděluje fotbalovému
klubu Ivančice pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč.



16. Kolo KP ml. žáků: Kyjov – Slatina/Slovan: Nedostavení delegovaného R (porucha
automobilu)



16. kolo I. tř. st. žáků sk. A: Žijeme hrou – 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.
Dále STK za nezaslání písemného vyjádření dle čl. 5 bod 13 RFS JmKFS uděluje
fotbalovému klubu Pohořelice pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč.



16. kolo I. tř. st. žáků sk. A: Boskovice „B“ – Blansko: v Zou neuveden AR2



16. kolo I. tř. ml. žáků sk. A: Boskovice „B“ – Blansko: v Zou nepopsán PK



16. kolo I. tř. st. žáků sk. B: MS Brno – Sparta Brno „B“: v ZoU chybně uvedeno
označení počtu střelců branek



16. kolo I. tř. ml. žáků sk. B: Mutěnice – Kohoutovice „B: v ZoU chybně uvedeno pořadí
střelců branek

3. Zprávy DFA



Ze zprávy DFA p. Jelínka z utkání Velká n. Vel. – Lednice vyplývá, že domácí pořadatelská
služba nebyla v dostatečném počtu a označena barevnými vestami
STK pro porušení čl. 8 bod 4b a 4e RFS uděluje fotbalovému klubu Velká n. Vel. pořádkovou
pokutu ve výši 500 Kč.

4. FK Milotice – Informace o uzavření příjezdové komunikace
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.
5. Upozornění pro fotbalové kluby a rozhodčí



STK důrazně upozorňuje všechny fotbalové kluby a rozhodčí, že je nepřípustné sdělovat,
předávat a přijímat identifikační údaje při uzavírání ZoU ze strany vedoucích družstev po
skončení utkání v IS FAČR. ZoU musí být vždy uzavřen osobně ze strany vedoucího
družstva!

6. 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.
Finále krajského poháru se uskuteční na stadionu SK Líšeň dne 5.6.2019 v 17.30 hodin

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

Různé:

Bc.Josef Dvořáček-sekretář JmKFS

