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. 12 ze dne 25. 10. 2017
Zprávy STK:
1. Změny termínu SU:
II.tř. městská soutěž:
ČAFC – Chrlice

úterý 31. 10. 2017 v 14,00 hod.

III.tř. městská soutěž:
Obřany B – MCV
Svratka C – Kohoutovice B

sobota 4. 11. 2017 v 11,00 hod.
neděle 5. 11. 2017 v 13,00 hod.

Starší přípravka B:
Soběšice A – Slatina A

středa 25. 10. 2017 v 16,30 hod.
Bez čekací doby!

2. Schvalování výsledků:
STK projednala námitky sportovně technického charakteru uvedené v ZoU (vyjma
nedostatků areálů a hracích ploch)
II.tř. městský přebor:
ČAFC – Chrlice – utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP. Týmy se nedohodly
na náhradním termínu. STK nařizuje odehrát utkání v úterý 31. 10. 2017 ve 14,00 hod.
Slovan B – Svratka B – domácí 6x ŽK
Medlánky B – Řícmanice – v utkání byl zraněn hráč domácích Piák Patrik ID97120959 –
zranění v oblasti hlavy, hráč utkání nedohrál
III.tř. městská soutěž:
Svratka C – Kohoutovice B – utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP. Týmy se
dohodly na náhradním termínu v neděli 5. 11. 2017 v 13,00 hod.
Obřany – MCV – utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP. Týmy se dohodly na
náhradním termínu v sobotu 4. 11. 2017 v 11,00 hod.
Tuřany B – Slatina B – v utkání byl zraněn hráč domácích Novotný Pavel ID98020360 –
zranění levé nohy, utkání nedohrál
Lokomotiva B – Řečkovice B – u domácího týmu není uveden zástupce kapitána,
rozhodčí Junek Martin ID95081678. STK předává R do KR.
Bílovice – Soběšice – ve zprávě rozhodčího je nedostatečně uvedeno, kdo byl hlavním
pořadatelem od 47. minuty po jeho vyloučení, rozhodčí Junek Martin ID95081678.
STK předává R do KR a žádá o upřesnění!

Starší žáci:
Kohoutovice B – Lelekovice/Adamov – v ZoU není uveden AR1 a AR2, zápis není
potvrzen žádným vedoucím, rozhodčí nemá uveden paušál, ve zprávě rozhodčího není
uveden důvod nepotvrzení zápisu vedoucími, rozhodčí Eliáš Václav ID70010189.
STK předává R do KR.
STK uděluje pro porušení §61 bodu 2 SŘF klubu Kohoutovice pořádkovou pokutu ve výši
200,- Kč.
STK uděluje pro porušení §61 bodu 2 SŘF klubu Lelekovice pořádkovou pokutu ve výši
200,- Kč.
mladší žáci sk. A:
Žebětín – Start B – v ZoU není vyplněna HP, rozhodčí Komárek Martin ID02010084. STK
předává R do KR.
Kohoutovice B – ČAFC B – v ZoU není uveden žádný střelec branek, rozhodčí Eliáš
Václav ID70010189.
STK žádá rozhodčího o zaslání údajů obratem!
STK předává R do KR.
mladší žáci sk. B:
bez závad
starší přípravka sk. A:
Sparta – Medlánky A – v ZoU není uveden souhlas s rozhodčím laikem.
STK pro porušení §50 bodu 3 SŘF uděluje klubu Sparta pořádkovou pokutu ve výši 100,Kč.
Starší přípravka sk. B:
bez závad
Starší přípravka sk. C:
Svratka C – Slovan – v ZoU není uveden poločas ani celkový výsledek utkání.
STK pro porušení §50 bodu 10 SŘF uděluje klubu Svratka pořádkovou pokutu ve výši
100,- Kč.
Starší přípravka sk. D:
bez závad
Mladší přípravka sk. A:
bez závad
Mladší přípravka sk. B:
bez závad
Mladší přípravka sk. C:
bez závad
Mladší přípravka sk. D:
bez závad
Mini přípravka :
Chrlice – Sparta – v ZoU je prohozen poločas a celkový výsledek.
STK pro porušení §50 bodu 10 SŘF uděluje klubu Chrlice pořádkovou pokutu ve výši
100,- Kč.

Projednání protestu fotbalového klubu Bílovice
 STK projednala protest fotbalového klubu Bílovice
 STK na základě zjištěných skutečností provedla dle §26 bod 1- 4 Procesního řádu FAČR
kontrolu
 STK dle §27 bodu 2 Procesního řádu FAČR protest zamítá jako neoprávněný v plném
rozsahu
 STK za podání neoprávněného protestu dle Procesního řádu ukládá fotbalovému klubu
Bílovice poplatek ve výši 500,- Kč.

3. Různé:
STK žádá vedoucí o řádnou kontrolu všech údajů v ZoU dříve než jej potvrdí, kluby
se tak vyhnou zbytečným pokutám!!!

Zprávy DK:
Veškerá rozhodnutí DK jsou zveřejněna na Úřední desce - viz. níže:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/317
Libor Charvát
sekretář MěFS

