
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 5 ze dne 8.9.2020 
 

 

 

Zprávy STK: 
 

 

1. Změna termínů utkání: 

II. tř. MP muži: 
Start B – Slovan B      čtvrtek 24.9.2020 v 16.30 hod. bez        
                                                                                                          čekací doby 
III. tř. MS muži: 
Slatina B – Svratka C     sobota 19.9.2020 v 15.30 hod. 
Soběšice B – Jundrov B     středa 9.9.2020 v 17.00 hod. 
Bílovice – Chrlice B      sobota 19.9.2020 v 15.30 hod. 
 
Starší žáci: 
Bílovice – Medlánky B                                                  čtvrtek 17.9.2020 v 17.00 hod. 
Bosonohy – Lokomotiva                                               středa 30.9.2020 v 17.00 hod. bez 
          čekací doby 
Tuřany/Práce – Soběšice B                                           čtvrtek 17.9.2020 v 17.00 hod. 
Lelekovice – Start B                                                       pondělí 14.9.2020 v 17.00 hod. 
Lokomotiva – Tuřany/Prace                                           pondělí 14.9.2020 v 17.00 hod. 
                                            
Mladší žáci A: 
                           
Mladší žáci B: 
Bosonohy – Lelekovice     úterý 22.9.2020 v 16.00 hod. 
 
Starší přípravka A: 
Kohoutovice A – Start     čtvrtek 17.9.2020 v 17.00 hod. 
 
Starší přípravka B: 
 
Starší přípravka C: 
Kohoutovice B – Bílovice     úterý 22.9.2020 v 16.30 hod. 
 
Starší přípravka D: 
Žebětín – Chrlice B                                                  pondělí 21.9.2020 v 17.00 hod. 
Lelekovice – Líšeň (d)     středa 16.9.2020 v 17.30 hod., bez  
        čekací doby 
 
Mladší přípravka A: 
Kohoutovice A – Líšeň U9 A    úterý 15.9.2020 v 16.30 hod. 
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Mladší přípravka B: 
Kohoutovice B – Líšeň U9B    úterý 15.9.2020 v 16.30 hod. 
 
Mladší přípravka C: 
Start B – Lokomotiva B     čtvrtek 10.9.2020 v 17.00 hod. 
 
Mini přípravka: 

 Sparta – Líšeň U7 B     čtvrtek 17.9.2020 v 17.00 hod. 
  

 
 

2. Schvalování výsledků: 

STK projednala námitky sportovně technického charakteru uvedené v ZoU (vyjma 
nedostatků areálů a hracích ploch)  
 
II. tř. MP muži: 
Chrlice – Řícmanice – v ZoU není uvedena kontrola COVID-19, R Koblížek Miroslav 

ID65100548. STK předává R do KR. 

 

Start B – Slovan B -  utkání nebylo odehráno z důvodu nezpůsobilé HP, náhradní termín 

24.9.2020 v 17.00 hod. STK nařizuje začátek utkání v 16.30 hod. bez čekací doby. 

 

Obřany – Jundrov – v ZoU není uvedena doba hry druhého poločasu R Václav Eliáš 

ID70010189. STK předává R do KR. 

 
III. tř. MS muži: 
Bílovice – Řečkovice – v utkání byl zraněn hráč hostů Ondřej Šventko ID88020693 – 

zraněna pravá noha, utkání nedohrál 

 

MS B – Lokomotiva B – v utkání byl zraněn hráč Tomáš Psota ID98091164 – zraněna 

levá noha, utkání nedohrál 

 

Obřany B – Řečkovice B – v ZoU není uvedena dohoda o rozhodčím laikovi, není 

uvedena doba hry ani jednoho poločasu, není vyplněn povrch HP. STK pro porušení §50 

bodu 10 SŘF uděluje klubu Obřany pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

 

Kohoutovice B – Svratka C – v utkání byl zraněn hráč domácích David Nejezchleb 

ID99071757 – zraněno lýtko pravé nohy, utkání nedohrál.  

V ZoU je ve zprávě rozhodčího uvedeno, že byl vedoucím hostů zadán chybný kód.  

R Václav Eliáš ID70010189 nestandardně rušil a znovu obnovoval potvrzení ZoU 

vedoucích (viz.historie zápisu na IS FAČR). STK předává R do KR. 

 
Starší žáci: 
Obřany – Medlánky B – v ZoU je u hostů uveden kapitán na střídačce, R Mayer Karel 

ID63070625. STK předává R do KR. 

 

Svratka C – Líšeň U15 B – v ZoU jsou oba kapitáni uvedeni na střídačce, u domácích 

není označen brankař, R Mažgut Anton ID00041765. STK předává R do KR. 



 

Bílovice – Medlánky B – utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP, náhradní 

termín 17.9.2020 v 17.00 hod., R Skoupý Jan ID04020157 nepředal ZoU STK.  

STK předává R do KR. 

 

Řícmanice – Svratka C – v ZoU není uvedena dohoda o rozhodčím laikovi a není uveden 

rozhodčí laik, je zde uveden paušál. STK pro porušení §50 bodu 10 SŘF uděluje klubu 

Řícmanice pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

 

Lelekovice – Start B – utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP, náhradní termín 

14.9.2020 v 17.00 hod.. R Karel Mayer ID63070625 si uvedl v ZoU paušál místo 

dopravného. 

 

Tuřany/Práce – Bosonohy - v ZoU není uvedena kontrola COVID-19, R Komárek Martin 

ID02010084. STK předává R do KR. 

 

St.Lískovec – Lelekovice – v utkání byl zraněn hráč domácích Jan Skoupý ID07100103 – 

zraněna pravá noha, utkání nedohrál, odvezen k vyšetření do nemocnice 

 

Soběšice – Chrlice – v ZoU jsou oba kapitáni uvedeni na střídačce, R Tomáš Vavera 

ID03090661. STK předává R do KR. 

 

Start – Řícmanice – utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP, náhradní termín 

28.9.2020 v 16.00 hod. 

 

Bosonohy – Lokomotiva – utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP, náhradní 

termín 30.9.2020 v 17.00 hod. 

 

Tuřany/Práce – Soběšice B – utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP, náhradní 

termín 17.9.2020 v 17.00 hod. 

 

Líšeň U15 B – St.Lískovec - v ZoU není uvedena kontrola COVID-19, R Poddaný Petr 

ID67110756. STK předává R do KR. 

 
Mladší žáci A: 
Bystrc B – Líšeň U13B – v ZoU u branek nejsou uvedeny minuty.  

STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 
Mladší žáci B: 
Nový Lískovec – Lelekovice – v ZoU je chybně uvedena doba hry 0+30 a 0+30. STK 

žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 

Jundrov – Chrlice – ZoU nebyl zahájen a vyplněn pořádajícím týmem, ale byly údaje 

zaslány dodatečně do mailu STK. STK pro porušení §50 bodu 10 SŘF a §61 bodu 2 SŘF 

uděluje klubu Jundrov pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč.  

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

200,- Kč. 

 
 



 

Starší přípravka A: 
Kohoutovice A – Start – utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP. Náhradní 

termín je 17.9.2020 v 17.00 hod. V utkání je uveden hlavní pořadatel zároveň jako 

rozhodčí laik, v ZoU není uveden důvod nesehrání SU.  

STK pro porušení §40 bod 3 a §50 bodu 10 SŘF uděluje klubu Kohoutovice pořádkovou 

pokutu ve výši 500,- Kč. 

 

Zbrojovka – Líšeň U11 - v ZoU není uvedena kontrola COVID-19, není vyplněn povrch 

HP. STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 

Svratka – Bohunice - v ZoU není uvedena kontrola COVID-19. STK žádá domácí klub o 

pozornější vyplňování zápisu. 

 
Starší přípravka B: 
Sparta – Bystrc – v ZoU je chybně uvedena doba hry 18+18 a 18+18, není uvedena 

kontrola COVID-19 ani dohoda o rozhodčím laikovi.  

STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 

Svratka B – Řečkovice – v ZoU je chybně uvedena doba hry 15+15 a 15+15, není 

uvedena kontrola COVID-19.  

STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 

Sparta B – Bystrc B –  v ZoU není uvedena sestava hráčů domácích, ve zprávě 

rozhodčího je uvedeno, že byl technický problém s připojením.  

STK žádá o zaslání údajů – hráči, střelci domácích obratem. 

 
Starší přípravka C: 
Kohoutovice B – Bílovice - utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP. Náhradní 

termín je 22.9.2020 v 16.30 hod. 

 

Obřany – Líšeň U10A – v ZoU není uveden hlavní pořadatel.  

STK pro porušení §53 bodu 1a) SŘF uděluje klubu Obřany pořádkovou pokutu ve výši 

200,- Kč. 

 

Svratka C – Chrlice - v ZoU není uvedena kontrola COVID-19.  

STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 
Starší přípravka D: 
MS – Líšeň U10 B - v ZoU není uvedena kontrola COVID-19. STK žádá domácí klub o 

pozornější vyplňování zápisu. Ani jeden vedoucí nepotvrdil zápis.  

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

výši 200,- Kč. STK pro porušení §61 bodu 2 SŘF uděluje klubu Líšeň pořádkovou pokutu 

ve výši 200,- Kč. 

 

MCV – Lelekovice – v ZoU není uvedena kontrola COVID-19 a povrch HP.  

STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 
 
 



 

Mladší přípravka A: 
Kohoutovice – Líšeň U9 A – utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP.  

Náhradní termín 15.9.2020 v 16.30 hod. 

 

Sparta – Start – v ZoU není uvedena kontrola COVID-19.  

STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 

Bohunice – Líšeň U8A - v ZoU není uvedena kontrola COVID-19.  

STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu.  

Ani jeden vedoucí nepotvrdil zápis.  

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

200,- Kč.  

STK pro porušení §61 bodu 2 SŘF uděluje klubu Líšeň pořádkovou pokutu ve výši 200,- 

Kč. 

 
Mladší přípravka B: 
Kohoutovice B – Líšeň U9 B – utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP. 

Náhradní termín 15.9.2020 v 16.30 hod. 

 

MS – Svratka B – v ZoU není uvedena kontrola COVID-19 ani dohoda o rozhodčím 

laikovi.  

STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 
Mladší přípravka C: 
Slovan – Líšeň (d) - v ZoU není uvedena kontrola COVID-19 ani dohoda o rozhodčím 

laikovi. STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 

Žebětín – Bystrc B - v ZoU není uvedena kontrola COVID-19 ani dohoda o rozhodčím 

laikovi.  

STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 
Mini přípravka: 
Svratka – Líšeň U7A - v ZoU není uvedena kontrola COVID-19 ani dohoda o rozhodčím 

laikovi.  

STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

Žebětín – Líšeň U7B - v ZoU není uvedena kontrola COVID-19 ani dohoda o rozhodčím 
laikovi.  
STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 
  

 

3. Projednání protestu FK Líšeň 
STK obdržela protest fotbalového klubu Líšeň U7 B, týkající se neuvedení střelců branek 
v ZoU v SU mini přípravky Žebětín - Líšeň U7B. 
STK provedla dle §26 bodu 1 – 4 Procesního řádu FAČR kontrolu a na základě 
uvedených údajů v ZoU, konstatuje, že dle §27 bodu 3 Procesního řádu FAČR protest 
uznává jako důvodný v celém rozsahu 

 
 
 



 

4. Různé  

 STK žádá fotbalové kluby o kontrolu ZoU před jejich potvrzením. 

 STK upozorňuje všechny kluby a rozhodčí, aby před každým MU zkontrolovali 

 prohlášení COVID-19 a uvedli to do zprávy rozhodčího. 

 STK žádá všechny kluby, aby do ZoU do seznamu hráčů u přípravek uváděli na 

 prvním místě brankáře a potom další hráče vzestupně podle čísla na dresu. 

 
 

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 
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