
 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 11 ze dne 18. 10. 2017 
 

 

 

Zprávy STK: 
 

 

1. Změny termínu SU: 
 

Mladší přípravka C: 
Slatina A – Bílovice   čtvrtek 26. 10. 2017 v 16,00 hod. 
 

Mini přípravka: 
Bosonohy – Líšeň U7 A  pátek 20. 10. 2017 v 16,00 hod. 
Slatina – MCV   středa 25. 10. 2017 v 16,00 hod. 
 

2. Schvalování výsledků: 

 
STK projednala námitky sportovně technického charakteru uvedené v ZoU (vyjma 
nedostatků areálů a hracích ploch) 
 
II.tř. městský přebor: 
Líšeň C – Chrlice – domácí 4x ŽK 

Svratka B – Řečkovice  - domácí 5x ŽK, v ZoU není uvedeno střídání hráče domácích č. 

10, ale je uvedeno pouze ve zprávě rozhodčího, zápis nebyl předán STK, R Prokeš Vít 

ID92061545. 

 
III.tř. městská soutěž: 
MCV – Jundrov B – zraněn hráč domácích Jančík Vojtěch ID94041885 – zraněné pravé 

koleno, ošetřen v nemocnici. 

Kohoutovice B – Tuřany B – k utkání se nedostavil tým hostů ani po čekací době. STK 

navrhuje kontumaci utkání dle §7 bodu 1d) SŘF ve prospěch domácích 3:0 a tři body. 

STK předává tým Tuřany B do DK. 

Slatina – Bílovice – v ZoU je u hráče hostů Kollára Michala uvedeno, že v 56´obdržel ŽK, 

ale tento hráč střídal v 50´! Rozhodčí Jakub Markowski ID00020564, STK předává R do 

KR. 

Svratka C – Lokomotiva B – v ZoU není uvedena doba hry 2.poločasu,  R Eliáš Václav 

ID70010189. STK předává R do KR. 

 

 
Starší žáci: 
Medlánky B – Lokomotiva – v ZoU není uveden AR1 a AR2, rozhodčí přehodil dopravné 

a paušál, rozhodčí Zabloudil Viktor ID00060569. STK předává R do KR. 
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mladší žáci sk. A: 
Bosonohy – Lokomotiva A – k utkání se nedostavil delegovaný rozhodčí Petr Smetana 

ID98050869, STK předává R do KR. V ZoU není uvedena HP a u branek nejsou 

uvedeny minuty.  

 
 mladší žáci sk. B: 

Chrlice/Rajhradice – Tuřany – v ZoU není uveden hlavní pořadatel, rozhodčí Jordan 

Michal ID02060388. STK předává R do KR. 

 
 starší přípravka sk. A: 

bez závad 

 
Starší přípravka sk. B: 
Kohoutovice C – Zbrojovka (d) – na straně domácích nesedí výsledek s počtem střelců. 

STK žádá o upřesnění. 

 
 Starší přípravka sk. C: 

Líšeň U10 A – Řečkovice – v ZoU je uveden hlavní pořadatel zároveň jako rozhodčí laik. 

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

Kč. 

 
 Starší přípravka sk. D: 

Líšeň U10 B – Chrlice - v ZoU je uveden hlavní pořadatel zároveň jako rozhodčí laik. 

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

Kč. 

Nový Lískovec – MCV – v ZoU není uveden hlavní pořadatel, není uveden souhlas s 

rozhodčím laikem. STK pro porušení §41 bod 2a) a §50 bod 3 SŘF uděluje klubu Nový 

Lískovec pořádkovou pokutu ve výši 300,- Kč. 

 
 Mladší přípravka sk. A: 

Sparta – ČAFC A – není vyplněn ZoU, STK žádá pořádající klub a rozhodčího pana 

Petra Poddaného o dodání vyplněného ZoU ihned! 

Tuřany – St. Lískovec – v ZoU je prohozen poločas a celkový výsledek utkání. STK pro 

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

 
Mladší přípravka sk. B: 
Bosonohy – Obřany – v ZoU není uveden vedoucí družstva na straně hostů a není z 

jejich strany zápis potvrzen. STK pro porušení §53 bodu 2a a §61 bodu 2 SŘF uděluje 

klubu Obřany pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

 
Mladší přípravka sk. C: 
bez závad 

 
Mladší přípravka sk. D: 
bez závad 

 
Mini přípravka : 
Svratka – Slatina – v ZoU není vyplněn povrch HP. 

Bosonohy – Start – v ZoU není uveden hlavní pořadatel. STK pro porušení §53 bodu 1a) 

SŘF uděluje klubu Bosonohy pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

Bosonohy – Chrlice - v ZoU není uveden hlavní pořadatel. STK pro porušení §53 bodu 

1a) SŘF uděluje klubu Bosonohy pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 



 MCV – Start – v ZoU je chybně uvedena doba hry (20+0 a 20+0). STK pro porušení §50 

bodu 10 SŘF uděluje klubu MCV pořádkovou pokutu ve výši 100,- 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 
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