
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 10 ze dne 13.10.2020 
 

 

 

Zprávy STK: 
 

 

1. Změna termínů utkání: 

 
  

2. Schvalování výsledků: 

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

 
III. tř. MS muži: 
Bílovice – Svratka C – v ZoU na straně hostů je vedoucí mužstva zároveň i hráč, R 

Vojtěch Nechvíle ID02080849.  

STK předává R do KR.  

STK uděluje klubu Svratka za porušení § 30 bodu 4 SŘF pořádkovou pokutu ve výši 

200,- Kč. 

 

Soběšice B – MCV – v ZoU je uvedeno zranění hráče hostů Jakub Kánský ID83120187 – 

zranění v oblasti nosu. 

 

Kohoutovice B – Chrlice B – v ZoU není uveden na straně hostů zástupce kapitána, R 

Julínek Jelínek ID98051177 (R - JmKFS). STK předává R do KR. 

 
Starší žáci: 
Obřany – Lokomotiva – v ZoU není ani na jedné straně uveden kapitán v základní 

sestavě, R Robert Bocián ID03110167.  

STK předává R do KR. 

 

Nový Lískovec – Tuřany/Práce – v ZoU je uvedeno, že byl zraněn hráč hostů Marek 

Doležel ID06060150 – rozražení nosu. 

 
 
 
 

 

 

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 



 

Mladší žáci A: 
MS/Obřany – Zbrojovka – v ZoU nejsou u branek uvedeny minuty.  

STK pro porušení §50 bodu 10 SŘF uděluje klubu MS/Obřany pořádkovou pokutu ve 

výši 100,- Kč. 

 

Slatina B – Řečkovice – v ZoU není uvedena kontrola COVID-19.  

STK žádá pořádající klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 
Mladší žáci B: 
Bosonohy – Jundrov – v ZoU chybí dohoda o rozhodčím laikovi.  

STK žádá pořádající klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 

Žebětín – Nový Lískovec - v ZoU není vyplněn povrch HP.  

STK žádá pořádající klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 
Starší přípravka A: 
Start – Svratka – v v ZoU chybí dohoda o rozhodčím laikovi a kontrola COVID-19.  

STK žádá pořádající klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 
Starší přípravka B: 
Řícmanice – Svratka B - v ZoU chybí kontrola COVID-19.  

STK žádá pořádající klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 
Starší přípravka C: 
Slovan – Lokomotiva B – v ZoU není vyplněn povrch HP.  

STK žádá pořádající klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 
Starší přípravka D: 
bez závad 

 
Mladší přípravka A: 
bez závad 

 
Mladší přípravka B: 
bez závad 

 
Mladší přípravka C: 
Bystrc B – Slatina – v ZoU není uvedena dohoda o rozhodčím laikovi.  

STK žádá domácí tým o pozornější vyplňování zápisu. 

 
Mini přípravka: 
Sparta – Lokomotiva – v ZoU na straně domácích nebyl uveden vedoucí mužstva a 

nemohl tedy nikdo potvrdit zápis. Ve zprávě rozhodčího je od rozhodčího laika uvedeno 

jméno vedoucího domácích, který nebyl vložen omylem, také rozhodčí laik nepotvrdil 

zápis. STK žádá domácí tým o pozornější vyplňování zápisu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Různé  

 STK žádá fotbalové kluby o kontrolu ZoU před jejich potvrzením a o jejich řádné 

 vyplnění. 

 STK žádá fotbalové kluby, aby protest nepoužívaly k doplnění údajů do ZoU. 

 Pokud je potřeba něco do ZoU doplnit po potvrzení vedoucími, zapište to do 

 kolonky „zpráva rozhodčího“, případně pište na mail STK: stkmefs@seznam.cz  

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

 prohlášení COVID-19 a uvedli to do zprávy rozhodčího. 

 STK upozorňuje na prodloužení termínové listiny pro podzimní část SR 

 2020/2021  až do konce listopadu 2020 z důvodu případných mimořádných 

 událostí spojených zejména s onemocněním COVID-19, které by mohly 

 zkomplikovat dohrání podzimní části soutěží MěFS v řádných termínech. 

Zprávy DK: 
 

    Veškerá rozhodnutí DK jsou zveřejněna na Úřední desce - viz. níže: 
 

      https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=317 

 
DK upozorňuje Všechny fotbalové kluby a R, že došlo ke změně času zasedání DK, nyní bude 
DK zasedat každé úterý od 13:30 hod.!!!!! 
 
DK hledá nové zájemce o práci v uvedené odborné komisi, více informací u předsedy DK p. 
Bc. Josefa Hanuse, tel.:723 137 223, email: pepehanus@seznam.cz 
 
 

 

Libor Charvát 
sekretář MěFS 
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