FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO
IČ: 22880381

bank. spojení: 2698294379/0800

Vídeňská 470/9, 639 00 Brno
Telefon: 542 212 675

E-mail: mefs@fotbalbrno.cz

Úřední zprávy MěFS č. 29 ze dne 11. 6. 2019
Zprávy STK:
1. Změny termínu utkání:
II.tř. MP muži:
Start B – Obřany
III.tř. MS muži:
Bílovice – Mor. Slavia

sobota 15.6.2019 v 16.30 hod.

čtvrtek 13.6.2019 v 18.00 hod., změna
pořadatelství, hřiště Bílovice

2. Schvalování výsledků:
STK projednala námitky sportovně technického charakteru uvedené v ZoU (vyjma
nedostatků areálů a hracích ploch)
II. tř. MP muži:
 Lokomotiva – Start B – ve zprávě rozhodčího je uvedeno, že vedoucí domácích
Strakoň David ID75050079 se nedostavil k potvrzení ZoU.
STK pro porušení § 61 bodu 2 SŘF uděluje klubu Lokomotiva pořádkovou pokutu
ve výši 300,- Kč.
 ČAFC – MCV – v ZoU není vyplněn povrch HP, HR Kaláb Jiří ID95111519.
STK předává R do KR.
 Medlánky B – Chrlice – hosté 5x ŽK
III. tř. MS muži:
 Obřany B – Řečkovice B – zraněn hráč hostů Cigánek Lukáš ID01041494 –
zranění v oblasti levého kolene, po poločase střídán
Starší žáci:
 bez závad

Mladší žáci A:
 Bosonohy – Start B – v ZoU není uveden souhlas s rozhodčím laikem.
STK žádá pořádající klub a pozornější vyplňování ZoU.
 Bystrc – Lokomotiva – v ZoU není uveden hlavní pořadatel.
STK pro porušení §53 bodu 1 a) SŘF uděluje klubu Bystrc pořádkovou pokutu ve
výši 300,- Kč.
Mladší žáci B:
 Chrlice – Soběšice B - v ZoU není uveden souhlas s rozhodčím laikem.
STK žádá pořádající klub a pozornější vyplňování ZoU.
Starší přípravka A:
 bez závad
Starší přípravka B:
 bez závad
Mini přípravka:
 Líšeň U7A – Kohoutovice – v ZoU je uveden hlavní pořadatel jako rozhodčí laik.
STK pro porušení §40 bodu 3 SŘF uděluje klubu Líšeň pořádkovou pokutu ve výši
300,- Kč.
3. Různé



STK žádá kluby o vyplnění a zaslání přihlášek do soutěží pořádaných MěFS
v SR 2019/2020 mailem do pátku 14.6.2019.
Případné požadavky na zařazení přípravek do jednotlivých skupin zapište
do poznámky.



Termín losovacího aktivu pro SR 2019/2020 - pátek 28.6.2019 od
16:30 hod. v hotelu Avanti

4. Upozornění pro fotbalové kluby - aktualizace údajů
Upozorňujeme Všechny fotbalové kluby na povinnost hlášení změn spojených
s výměnou statutárních zástupců v jednotlivých členských klubech (sekretář,
hlavní administrátor klubu), včetně nahlášení aktuálních údajů (platné telefonní
číslo + platná a fungující emailová adresa)!!!

Zprávy DK:
Veškerá rozhodnutí DK jsou zveřejněna na Úřední desce - viz. níže:
https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=317
Libor Charvát
sekretář MěFS

