
 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 6 ze dne 13. 9. 2017 
 

 

 

Zprávy STK: 
 

 

1. Došlá pošta: 

 

 Evidenční listy trenérů – zaslaly tyto kluby: Medlánky, Slatina, Řečkovice,            

 Obřany, Bílovice.  

 MCV  klub zaslal informace o trenérech na špatném formuláři. STK žádá o  

 vyplnění Evidenčního listu pro každého trenéra. 

 Obřany – klub odhlásil tým mini přípravky. Místo tohoto týmu je v dané  
 skupině volný los. STK pro porušení §35 bodu b) předává klub Obřany do  

 DK. 

 Lokomotiva – klub zaslal soupisky mladších žáků, STK potvrzené zašle klubu  

 zpět 

 
 

2. Změny termínu SU: 
 

Mladší žáci sk. A: 
Lokomotiva A – Líšeň U12 B    neděle 24. 9. 2017 ve 14,00 hod. 
 
Starší přípravka D: 
Chrlice – Soběšice B     pondělí 18. 9. 2017 v 17,00 hod. 
 

 

3. Schvalování výsledků: 

 
STK projednala námitky sportovně technického charakteru uvedené v ZoU (vyjma 
nedostatků areálů a hracích ploch) 
 
II.tř. městský přebor: 
Lelekovice  - Řečkovice – zraněn byl hráč domácích Vlasák Jakub ID84120226 – hráč 

špatně došlápl, zápas nedohrál a byl odvezen do nemocnice 

 
III.tř. městská soutěž: 
Obřany B – Bílovice  - v ZoU není uveden zástupce kapitána domácích, R Kypr Jan 

ID63080440.  

V ZoU je chybně vyplněn paušál AR1 a AR2 (200,- Kč, správně patří 250,- Kč).  

STK předává R do KR.  
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Chrlice B – Kohoutovice  - v ZoU není uveden zástupce kapitána hostů, R Pšeja Samuel 

ID98030842. STK předává R do KR. 

MCV – Slatina B – v ZoU není uveden zástupce kapitána hostů, R Hajdík Tomáš 

ID95060006. STK předává R do KR. 

Lokomotiva B – Soběšice B – hosté 4x ŽK 

 
Starší žáci: 
Chrlice/Rajhradice – Lelekovice/Adamov – v ZoU není uvedena dohoda, rozhodčí laik. 

STK pro porušení §50 bodu 3 SŘF uděluje klubu Chrlice/Rajhradice pořádkovou pokutu 

ve výši 100,-Kč. 

 
 mladší žáci sk. A: 

Bez závad 

 

 mladší žáci sk. B: 
Jundrov – Bohunice – k utkání se nedostavil rozhodčí Daniel Nafa ID98101154.  

STK předává R do KR. 

 
 starší přípravka sk. A: 

Bez závad 

 
Starší přípravka sk. B: 
Bez závad 

 
 Starší přípravka sk. C: 

Slovan – Řečkovice – v ZoU není potvrzení žádného z vedoucího družstev, R Jordán 

Michal ID02060388.  

STK pro porušení §61 bod 2 SŘF uděluje klubu Slovan pořádkovou pokutu ve výši 200,- 

Kč. STK pro porušení §61 bodu 2 SŘF uděluje klubu Řečkovice pořádkovou pokutu ve 

výši 200,- Kč. STK předává R do KR. 

Svratka C – Bystrc B – v ZoU nesedí počet střelců na straně domácích s konečným 

výsledkem a chybí souhlas s rozhodčím laikem. STK pro porušení § 50 bod 3 a 10 SŘF 

uděluje klubu Svratka pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

Svratka C – Řečkovice - v ZoU nesedí počet střelců na straně domácích s konečným 

výsledkem a chybí souhlas s rozhodčím laikem a není uvedena HP. STK pro porušení 

§50 bodu 3 a 10 SŘF uděluje klubu Svratka pořádkovou pokutu ve výši 300,- Kč. 

Bystrc B – Bílovice  - v ZoU je uveden hlavní pořadatel jako rozhodčí laik.  

STK pro porušení §40 bod 3 SŘF uděluje klubu Bystrc pořádkovou pokutu ve výši 200,- 

Kč. 

  
 Starší přípravka sk. D: 

Svratka D – MCV – v ZoU není uveden souhlas s rozhodčím laikem. STK pro porušení 

§50 bodu 3 SŘF uděluje klubu Svratka pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

Lokomotiva B – Nový Lískovec – v ZoU jsou na straně hostů uvedeni hráči kategorie 

mladších žáků – Stratil Artur ID06121344 a Otava Radim ID06071560.  

Z důvodu neoprávněného startu navrhuje STK kontumaci utkání podle §7 bodu 1 

písmene h SŘF, dále navrhuje výsledek utkání 16:0 ve prospěch týmu Lokomotiva B. 

STK předává vedoucího hostů Jiřího Čadka ID82091600 do DK. 

Chrlice – Soběšice B – nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé hrací plochy.  
Oba týmy se dohodly na náhradním termínu v pondělí 18. 9. 2017 v 17,00 hod. 

 



 
 Mladší přípravka sk. A: 

St. Lískovec – Medlánky – v ZoU je chybně uvedena doba hry (28+0 a 28+0). STK pro 

porušení §50 bodu 10 SŘF uděluje pořádkovou pokutu klubu St. Lískovec ve výši 100,- 

Kč. 

Kohoutovice – Žebětín – v ZoU chybí dohoda rozhodčí laik. STK pro porušení §50 bodu 

3 SŘF uděluje klubu Kohoutovice pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč. 

Start – Žebětín v ZoU chybí dohoda rozhodčí laik. STK pro porušení §50 bodu 3 SŘF 

uděluje klubu Start pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč. 

 

Mladší přípravka sk. B: 
Mor. Slavia – Zbrojovka – v ZoU nemá rozhodčí Koblížek ID65100548 uveden žádný 

paušál. STK předává R do KR. 

Slovan – Kohoutovice – v ZoU je prohozen poločas a výsledek utkání R Michal Jordan 

ID02060388. STK předává R do KR. 

 

Mladší přípravka sk. D: 
 bez závad 
 
 Mini přípravka : 

Bosonohy – MCV – v ZoU je chybně uvedena doba hry (20+0 a 20+0). STK pro porušení 

§50 bodu 10 SŘF uděluje klubu Bosonohy pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč. 

Chrlice – Slatina – v ZoU je uveden hlavní pořadatel jako rozhodčí laik.  

STK pro porušení §40 bodu 3 SŘF uděluje klubu Chrlice pořádkovou pokutu ve výši 

200,- Kč. 
 

4. Různé: 

Evidenční list trenérů nedodaly tyto kluby: Nový Lískovec, Žebětín, Start, Sparta, 

Mor. Slavia, MCV, Lokomotiva a Bosonohy. STK žádá o splnění této povinnosti dle 

čl. 22 bodu 2 RMS ihned! 

 

Zprávy DK: 
 

    Veškerá rozhodnutí DK jsou zveřejněna na Úřední desce - viz. níže: 
 

 https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/317  
 
 

Libor Charvát 
sekretář MěFS 
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