FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO
IČ: 22880381

bank. spojení: 2698294379/0800

Vídeňská 470/9, 639 00 Brno
Telefon: 732 210 467

E-mail: sekretar@fotbalbrno.cz

Úřední zprávy MěFS č. 14 ze dne 1.11.2022
Zprávy STK:
1. Změna termínů utkání:
2. Schvalování výsledků:
STK projednala námitky sportovně technického charakteru uvedené v ZoU (vyjma
nedostatků areálů a hracích ploch)
Městský přebor:
Slovan B – Řečkovice – ve zprávě R je uvedeno, že byl areál zpřístupněn až 30 minut
před začátkem SU.
STK pro porušení článku 7 bodu 7 d) RFS uděluje klubu Slovan pořádkovou pokutu ve
výši 200,- Kč.
Městská soutěž:
bez závad
Dorost:
bez závad
St. žáci:
Start B – MS Brno/Nový Lískovec – v ZoU nejsou uvedeni AR1 a AR2, R John Mark
Middelton ID: 07051660. STP předává R do KR.
Ml. žáci sk. A:
bez závad
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Ml. žáci sk. B:
Tuřany – Slovan/Slatina – v ZoU je uveden kapitán domácího družstva mimo základní
sestavu, R Petr Poddaný ID: 67110756. STK předává R do KR.
Řícmaníce – MS Brno – v ZoU není uveden čas u poslední branky domácího družstva,
rozhodčí laik je současně uveden jako příslušník družstva.
STK pro porušení §50 bodu 12 SŘF uděluje FK MS Brno pořádkovou pokutu ve výši
200,- Kč
Starší přípravka sk. A:
nehráno
Starší přípravka B:
Bystrc B – Svratka C - v ZoU není vyplněn povrch HP.
STK žádá domácí klub o pečlivé vyplňování zápisu.
Jundrov – St. Lískovec – ZoU není potvrzen ani jedním vedoucím a nejsou vyplněny
základní údaje (doba hry, poločas, výsledek utkání, střelci…).
STK pro porušení §30 bod 2 i) v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje FK St. Lískovec
pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč.
STK pro porušení §30 bod 2 i) v součinnosti s §61 bod 2 SŘF a §50 bod 10 SŘF uděluje
klubu Jundrov pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč.
Slovan – Lokomotiva - v ZoU není uvedena dohoda o rozhodčím laikovi.
STK žádá domácí klub o pečlivé vyplňování ZoU.
Starší přípravka C:
bez závad
Starší přípravka D:
bez závad
Mladší přípravka A:
nehráno
Mladší přípravka B:
Líšeň U8 B – Start – v ZoU neuveden hlavní pořadatel.
STK pro porušení §53 bodu 1 a) SŘF uděluje FK Líšeň pořádkovou pokutu ve výši
200,- Kč.
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Mladší přípravka C:
Jundrov – Lokomotiva - v ZoU není uvedena dohoda o rozhodčím laikovi.
STK žádá domácí klub o pečlivé vyplňování ZoU.
Sparta U 8 – Medlánky B – v ZoU není na straně domácího družstva uveden brankář.
STK žádá domácí klub o pečlivé vyplňování ZoU.
Slovan - Bohunice – v ZoU není na straně hostujícího družstva uveden brankář.
STK žádá hostující družstvo o pečlivé vyplňování ZoU
Mladší přípravka D:
nehráno

3. Prace/Slatina - žádost o dodatečné zařazení družstva v kategorii ml.
žáků:
STK projednala písemnou žádost od sdruženého družstva Prace/Slatina o
dodatečné zařazení družstva do soutěže ml. žáci sk. „B“ na losovací číslo „7“
(volný los), jako sdružené družstvo Prace/Slatina.
STK žádost sdruženého družstva Prace/Slatina schvaluje a sděluje, že sdružené
družstvo Prace/Slatina (hospitant) si bude individuálně domlouvat přátelská utkání se
soupeři v daném kole, kteří mají dle rozlosování (doma/venku) tzv. „volný los“.
Sdružené družstvo Prace/Slatina v uvedené soutěži nebude uvedeno v IS FAČR, je
proto nutné na každé dohodnuté utkání vyplnit papírový ZoU.

4. Informace pro kluby:
 STK upozorňuje kluby na čl. 8 bod 4 a 5 RFS – při porušení daných bodů může
dojít k nezahájení utkání. STK upozorňuje kluby, že uvedená povinnost, bude
vyžadována u všech soutěží bez výjimky a bude rozhodčím kontrolována.
Doporučujeme označit hlavního pořadatele vestou s nápisem „hlavní pořadatel“.
 STK upozorňuje kluby, že v případě nedodržení odehrání SU v daném dni a čase,
bude daný klub předán do disciplinární komise.
 STK důrazně upozorňuje Všechny členské kluby a delegované rozhodčí na
povinnost vyplývající z §61 bod 2 SŘF (uzavření ZoU), je zakázáno jakkoliv a
komukoliv sdělovat potvrzovací kód ZoU (číselný kód/ za lomítkem
r.č.)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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