
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 6 ze dne 24.9.2019 
 

 

 

Zprávy STK: 
 

 

1. Změna termínů utkání: 

Mladší žáci A: 
Slatina B – Tuřany      čtvrtek 3.10.2019 v 16.30 hod. 
 
Starší přípravka B: 
Kohoutovice B – Bosonohy   pátek 27.9.2019 v 16.30 hod. 
 
Starší přípravka C: 
Řečkovice – Líšeň U10A    čtvrtek 26.9.2019 v 17.00 hod. 
 
Starší přípravka D: 
Lelekovice – Lokomotiva    sobota 28.9.2019 v 9.30 hod. 
. 

 

2. Schvalování výsledků: 

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

 Řečkovice – Chrlice – v ZoU je uvedeno zranění hráče domácích Jakuba Holého 

ID92011692, zranění v oblasti lícní kosti, hráč utkání nedohrál a byl odvezen RZS. 

Vedoucí hostů utkání nepotvrdil.  

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

 výši 200,- Kč.  

 ZoU nebyl předán STK, HR Martin Adler  ID90031810. STK předává R do KR. 

 
III. tř. MS muži: 

 Chrlice B – Kohoutovice B – v ZoU na straně domácích není uveden zástupce 

kapitána, HR Jan Malásek ID90031866.  

 STK předává R do KR. 

 MCV – Svratka C – v ZoU jsou AR1 a AR2 uvedeni pouze ve zprávě rozhodčího, 

HR Vogel David ID98030017.  

 STK předává R do KR. 

 

 

 

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 



 

 
Starší žáci: 

 Líšeň (d) – Medlánky B – v ZoU není uveden AR1 a AR2.  

 STK pro porušení §50 bodu 3 a 10 SŘF uděluje klubu Líšně pořádkovou pokutu 

 ve výši 100,- Kč.  

 V ZoU je uveden hlavní pořadatel zároveň jako rozhodčí laik.  

 STK pro porušení §40 bodu 3 RFS uděluje klubu Líšně pořádkovou pokutu ve výši 

 300,- Kč. 

 Svratka C – Nový Lískovec – v zprávě rozhodčího je uvedeno, že se delegovaný 

HR Jan Bulant ID03080665 dostavil k zápasu až o poločasu.  

 STK předává R do KR. 

 
Mladší žáci A: 

 bez závad 

 
Mladší žáci B: 

 bez závad 

 
Starší přípravka A: 

 Žebětín – Kohoutovice  - v ZoU je chybně uvedena doba hry (15+15 a 15+15), 

není uveden poločas utkání a povrch HP.  

 STK žádá pořádající klub a pozornější vyplňování ZoU. 

 
Starší přípravka B: 

 Bosonohy – Medlánky B – v ZoU není vyplněn vedoucí družstva hostů a není ze 

strany hostů zápis potvrzen.  

 STK pro porušení §53 bodu 2a) a §61 bodu 2 SŘF uděluje klubu Medlánky 

 pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

 
Starší přípravka C: 

 Chrlice – Řečkovice – v ZoU není vyplněna hlavička (poločas a výsledek utkání, 

počet diváků, doba hry, povrch HP).  

 STK žádá pořádající klub a pozornější vyplňování ZoU a zaslání potřebných údajů 

 k doplnění. 

 
Starší přípravka D: 

 MS Brno – Kohoutovice C – v ZoU je chybně uvedena doba hry (18+18 a 18+18). 

STK žádá pořádající klub a pozornější vyplňování ZoU. 

 
Mladší přípravka A: 

 Sparta – Nový Lískovec – v ZoU není na straně domácích uveden hlavní pořadatel 

a vedoucí, ZoU není ze strany domácích potvrzen.  

 STK pro porušení §61 bodu 2 a §53 bodu 1 a) SŘF uděluje klubu Sparta 

 pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč.  

 
 
 
 
 
 



 

Mladší přípravka B: 

 Žebětín – Start  - v ZoU není vyplněn povrch HP a poločas utkání. Na straně hostů 

nesedí počet branek s počtem střelců (uveden výsledek 3:40 a je uvedeno 41 

střelců). STK žádá pořádající klub a pozornější vyplňování ZoU. 

 Lokomotiva B – Sparta B – v ZoU není uvedena dohoda o rozhodčím laikovi a na 

straně domácích nesedí počet střelců s výsledkem 5:12 (střelci 4).  

 STK žádá pořádající klub a pozornější vyplňování ZoU. 

 
Mladší přípravka C: 

 bez závad 

 
Mladší přípravka D: 

 bez závad 

 
Mini přípravka: 

 bez závad 

 

3. Upozornění pro fotbalové kluby a rozhodčí  
STK důrazně upozorňuje Všechny fotbalové kluby na platné znění článku 24 bod 
10 RFS, kdy do kvóty pro udělené OT (ŽK) se započítávají i OT udělené 
funkcionářům družstva (vedoucí, trenér, asistent trenéra, zdravotník atd.)!!!!!!! 

 

  STK žádá vedoucí družstev o řádnou kontrolu ZoU před jeho 
 potvrzením! 

 
 
 

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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