
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 7 ze dne 25. 10. 2018 
 

 

 

Zprávy STK: 
 

 

1. Změna termínů utkání: 

Starší žáci: 
Líšeň (d) – Bílovice    neděle 4. 11. 2018 ve 14,00 hod., hřiště    

Kučerova 4 
 
Mladší žáci B: 
Lokomotiva B – Nový Lískovec  neděle 4. 11. 2018 ve 12,00 hod. 
 
Starší přípravka A: 
Bohunice – ČAFC                                   úterý 23. 10. 2018 v 16,00 hod. 
 
Starší přípravka C: 
Líšeň (d) – Bílovice    sobota 27. 10. 2018 ve 12,00 hod. 

  
 Mini přípravka: 
  Líšeň U7A – Líšeň U7B   čtvrtek 18.10.2018 v 17,00 hod. bez čekací  

doby! 
 
 

2. Schvalování výsledků: 

STK projednala námitky sportovně technického charakteru uvedené v ZoU (vyjma 
nedostatků areálů a hracích ploch)  
 
 
 
II. tř. MP muži:. 

 Jundrov – ČAFC – v ZoU je uvedeno ve zprávě rozhodčího Milana Hamingera 

ID01081650, že při vyloučení hráče domácích Přemysla Poláka nebyla k dispozici 

pořadatelská služba. HR musel odchod hráče opakovaně upomínat.  

V SU byl zraněn hráč hostů Šimeček Jan, který byl napaden Přemyslem Polákem 

a způsobil mu zranění v oblasti rtů. 

 

 

  

 

 

 

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 



 

III. tř. MS muži: 

 Řečkovice B – Tuřany B  - v ZoU uvedl rozhodčí Eliáš Václav ID70010189, že i po 

uplynutí čekací doby se nedostavil tým hostů.  

STK navrhuje k projednání DK  bodu kontumaci utkání ve prospěch domácích dle 

§ d) SŘF výsledek 3:0 a 3 body pro Řečkovice.  

STK uděluje klubu Tuřany pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč dle článku 5 bodu 

11 RMS. 

 Soběšice B – Bosonohy B – v ZoU není uveden AR1 a AR2, hlavní rozhodčí 

Horák Martin ID92042258. Jsou uvedeni jen ve zprávě rozhodčího.  

STK předává R do KR. 

 
Starší žáci: 

 Líšeň (d) – Slovan/Slatina B – v ZoU není uveden AR1 a AR2 a zápis není 

potvrzen vedoucím domácích. Rozhodčí Kaláb Jiří ID95111519 neuvedl důvod 

nepotvrzení ZoU vedoucím. Uvedené minuty u branek neodpovídají uvedenému 

poločasu. STK žádá R o upřesnění.  

STK předává R do KR. STK pro porušení §61 bodu 2 SŘF uděluje klubu Líšně 

pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

 
Mladší žáci A: 

 bez závad 

 
Mladší žáci B: 

 Obřany – Tuřany B – k utkání se nedostavil delegovaný rozhodčí Kaláb Jiří 

ID95111519. STK předává R do KR. 

 
Starší přípravka A:. 

 Kohoutovice – Soběšice – ZoU není potvrzen vedoucím domácích.  

STK pro porušení §61 bodu 2 SŘF uděluje klubu Kohoutovice pořádkovou pokutu 

ve výši 200,- Kč. 

 ČAFC – Zbrojovka – v ZoU není na straně hostů uveden kapitán a není zápis 

potvrzen vedoucím hostů.  

STK pro porušení §61 bodu 2 SŘF uděluje klubu Zbrojovka pořádkovou pokutu ve 

výši 200,- Kč. 

 Svratka – Sparta – v ZoU není uveden hlavní pořadatel.  

STK pro porušení §53 bod 1a) SŘF uděluje klubu Svratka pořádkovou pokutu ve 

výši 200,- Kč. 

 
Starší přípravka B: 

 Žebětín – Lelekovice – v ZoU není uveden souhlas s rozhodčím laikem.  

STK pro porušení §50 bodu 3 SŘF uděluje klubu Žebětín pořádkovou pokutu ve 

výši 100,- Kč. 

 Žebětín – Bystrc B - v ZoU není uveden souhlas s rozhodčím laikem.  

STK pro porušení §50 bodu 3 SŘF uděluje klubu Žebětín pořádkovou pokutu ve 

výši 100,- Kč. 

 
 
 
 



 

Starší přípravka C: 

 Řečkovice – Tuřany – v utkání byl zraněn hráč hostů Svoboda Tomáš ID08100126 

– zranění v oblasti levé ruky, utkání nedohrál 

 Slatina – ČAFC B – v ZoU je chybně uvedena doba hry (15+15 a 15+15).  

STK pro porušení §50 bodu 10 SŘF uděluje klubu Slatina pořádkovou pokutu ve 

výši 100,- Kč. 

 
Starší přípravka D: 

 Nový Lískovec – Start B - v ZoU je chybně uvedena doba hry (15+15 a 15+15). 

STK pro porušení §50 bodu 10 SŘF uděluje klubu Nový Lískovec pořádkovou 

pokutu ve výši 100,- Kč. 

 Nový Lískovec – Sparta B – v ZoU je uveden hlavní pořadatel zároveň jako 

rozhodčí laik.  

STK pro porušení §40 bodu 3 SŘF uděluje klubu Nový Lískovec pořádkovou 

pokutu ve výši 200,- Kč. 

 
Mladší přípravka A: 

 bez závad 

 
Mladší přípravka B: 

 Líšeň U9B – Lokomotiva – v ZoU nejsou vyplněny základní údaje (poločas, 

výsledek, doba hry, povrch HP).  

STK pro porušení §50 bodu 10 SŘF uděluje klubu Líšně pořádkovou pokutu ve 

výši 100,- Kč. 

 
Mladší přípravka C: 

 Sparta B – Start – v ZoU není uvedena dohoda o rozhodčím laikovi.  

STK pro porušení §50 bodu 3 SŘF uděluje klubu Sparta pořádkovou pokutu ve 

výši 100,- Kč. 

 
Mladší přípravka D: 

 Nový Lískovec – Řícmanice – v ZoU je chybně uvedena doba hry (12+12 a 

12+12).  

STK pro porušení §50 bodu 10 SŘF uděluje klubu Nový Lískovec pořádkovou 

pokutu ve výši 100,- Kč. 

 
Mini přípravka: 

 bez závad 

 

3. Různé: 

 
STK žádá vedoucí mužstev o řádnou kontrolu zápisu před jeho potvrzením!!! 

 
 
 
 
 
 



 

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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