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. 13 ze dne 9.3.2020
Zprávy STK:
1. Změna termínů utkání:
II. tř. MP muži:
Líšeň C – Chrlice
Medlánky B – Slovan B

sobota 9.5.2020 v 17.00 hod.
neděle 24.5.2020 v 16.30 hod.

Starší žáci:
Medlánky B – Nový Lískovec

neděle 14.5.2020 ve 14.00 hod

2. Schvalování výsledků:
STK projednala námitky sportovně technického charakteru uvedené v ZoU (vyjma
nedostatků areálů a hracích ploch)

3. Žádost FK Soběšice
FK Soběšice by rád přihlásil do jarní části soutěže druhý tým mladších žáků do soutěže
II. třídy skupiny A na volný los – do rozlosované a rozehrané soutěže nemůže být
družstvo dodatečně zařazeno.
Je možnost přidat tento tým jako „hospitanta“ bez možnosti zařazení do IS FAČRu.
Je možnost odehrát přátelská utkání v době volné losu.
Body ani výsledky nebudou započítávány.
STK navrhuje spojit se s kluby v dané soutěži a domluvit se individuálně na těchto
zápasech.

4. Upozornění FK Lokomotiva Horní Heršpice
FK Lokomotiva HH informoval STK, že pravděpodobně bude v průběhu jarní sezóny
docházet k rekonstrukci kabin a zázemí.
STK bere na vědomí a žádá klub, jakmile bude mít přesný termín rekonstrukce, aby
informoval STK a soupeře.
Utkání dospělých budou přesunuta na náhradní hřiště.

5. Upozornění pro fotbalové kluby - nahrání soupisek v IS FAČR
STK žádá kluby o zadání soupisek do IS FAČRu do pondělí 16.3.2020 a zaslání
seznamů hráčů pro jarní část soutěží.

6. 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
Libor Charvát
sekretář MěFS

