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. 4 ze dne 14. 9. 2016
Zprávy STK:
1. Schvalování výsledků:
STK projednala námitky sportovně technického charakteru uvedené v ZoU (vyjma
nedostatků areálů a hracích ploch)
II.tř. městský přebor:
 St. Lískovec – Obřany - 4x ŽK hosté
 Bosonohy B – Jundrov – k utkání se pozdě dostavil AR2 Šeda Stanislav
ID95041537
III.tř. městská soutěž:
 Start B – Soběšice B – v ZoU je uvedeno zranění hráče hostů Hadraba Adam
ID90081391 – levý kotník
 Kohoutovice B – MCV – v ZoU byla zraněna R Karolína Kittlerová ID96010866 –
levé koleno, po poločase AR1 se přesunul na R, AR2 se přesunul na AR1 a AR2
byl Jelínek Lukáš ID80070775
Starší žáci:
 Slatina B – Bosonohy – v ZoU nejsou uvedeni AR1 a AR2 a u branek nejsou
uvedeny minuty, rozhodčí Pojsl Jakub ID99021116, STK předává rozhodčího do
KR
Mladší žáci:
 ČAFC B – Start - ZoU nebyl uzavřen R, ale automaticky, R Ryba ID98051711
 Obřany – Lokomotiva – v ZoU není vyplněna HP, R Nafa Daniel ID98101154
Starší přípravka A:
 Bez závad
Starší přípravka B:
 Líšeń U11B – Žebětín A – v ZoU není uvedena hrací doba druhého poločasu,
pouze doplněna ve zprávě rozhodčího, R Poddaný Petr ID67110756
 Sparta B – Bystrc A – nedostavil se R Nejezchleba Vít Simon ID01100118 předán
do KR
 Žebětín A – Kohoutovice B – ZoU nebyl potvrzen vedoucím hostů. STK pro
porušení § 61 bodu 2 SŘF uděluje klubu Kohoutovic pořádkovou pokutu ve výši
100,- Kč. Vedoucí hostů Richter Ondřej ID05060272 – není plnoletý a nemůže tuto

funkci vykonávat. R Krejčí Patrik ID99070211 předán do KR. STK pro porušení §
30 bodu 1 SŘF uděluje klubu Kohoutovic pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč.
Starší přípravka C:
 ČAFC B – Líšeň U10A - v ZoU nesedí počet střelců s počtem branek na straně
hostů, R Pojsl Jakub ID99021116, není uveden hlavní pořadatel. STK předává R
do KR. STK pro porušení § 53 bodu 1a) SŘF uděluje klubu ČAFC pořádkovou
pokutu ve výši 100,- Kč.

Starší přípravka D:
 Bez závad
Mladší přípravka A:
 MCV – Bystrc A - v ZoU je uvedeno R, že byla provdena konfrontace hráče hostů
č.10. Místo uvedeného hráče nastoupil hráč Nasri Filip. STK předává vedoucího
Franka Víta ID51050173 do DK. STK pro porušení §7 bodu 1h) SŘF kontumuje
výsledek utkání ve prospěch domácích dosaženým výsledkem 6:0 a tři body.
 Zbrojovka – Medlánky A - vedoucí domácích nepotvrdil ZoU. STK pro porušení §
61 bodu 2 SŘF uděluje klubu Zbrojovka pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč.
Mladší přípravka B:
 Start – St. Lískovec - k utkání se nedostavil R Filip Štoss ID99080310 předán do
KR
Mladší přípravka C:
 Líšeň U8 B – Medlánky C – k utkání se nedostavil R Nejezchleba Vít Simon
ID01100118 předán do KR
 Líšeň U8 A – Lokomotiva - k utkání se nedostavil R Nejezchleba Vít Simon
ID01100118 předán do KR
 Slovan – Bystrc B – v ZoU není vyplněna HP, chybí souhlas týmů s rozhodčím
laikem, STK pro porušení § 50 bod 3 SŘF uděluje klubu Slovan pořádkovou
pokutu ve výši 100,- Kč.
 Slovan – St. Lískovec B - chybí souhlas týmů s rozhodčím laikem, STK pro
porušení § 50 bod 3 SŘF uděluje klubu Slovan pořádkovou pokutu ve výši 100,Kč.
 Mor. Slavia – Slatina - ZoU není vyplněna HP, R Nafa Daniel ID98101154
Mini přípravka:
 Slatina – Bosonohy – V týmu hostů byl neoprávněný start hráčů Čoupková Natálie
ID09050813 a Komárková Beáta ID09040795. STK předává vedoucí Bučková
Taťána ID88012296 do DK. STK pro porušení §7 bodu 1h) SŘF kontumuje
výsledek utkání ve prospěch domácích dosaženým výsledkem 3:0 a tři body. R
Pham Patrik ID96100558 předán do KR.
 Bosonohy – Líšeň U7A - týmu domácích byl neoprávněný start hráčů Čoupková
Natálie ID09050813 a Komárková Beáta ID09040795. STK předává vedoucí
Kňourková Veronika ID87112011 do DK. STK pro porušení §7 bodu 1h) SŘF
kontumuje výsledek utkání ve prospěch hostů dosaženým výsledkem 0:20 a tři
body. R Poddaný Petr ID67110756 předán do KR.

 Obřany – Líšeň U7B – v ZoU nejsou uvedeni žádní střelci, R Beneš Jiří
ID65040297 předán do KR. STK žádá rozhodčího o zaslání střelců.

2. Různé:
 STK upozorňuje všechny fotbalové kluby, že od 12. 8. 2016 je možné veškeré
změny termínů utkání zadávat prostřednictvím IS FAČR při dodržení platných
termínů dle SŘF a RS
 STK již nebude akceptovat změny termínu utkání vyhotovené a zaslané
v písemné podobě
 STK žádá všechny fotbalové kluby o pravidelnou kontrolu zadaných změn
termínů utkání v IS FAČR, protože zatím není nastaveno automatické
upozornění.
 KR upozorňuje kluby, že z důvodu nedostatku rozhodčích nebude na některá
utkání přípravek rozhodčí delegován. Zejména se bude jednat o utkání klubů,
které mají v soutěži více družstev a stanovený začátek jejich utkání je stanoven
na stejný den i čas. Dále se pak jedná o utkání přípravek, která mají stanoven
začátek na sobotní a nedělní odpoledne a nehrají se jako předzápas mužů nebo
dorostu.
 STK žádá KR, aby upozornila rozhodčí na správné vyplňování údajů v ZoU a
hlavně dodržování věkové kategorie dívek u mini přípravky!
 STK upozorňuje kluby, že v kategorii mini přípravky mohou startovat dívky
narozené po 1. 1. 2010!!!! (dle RFS MěFS)

Zprávy DK:
Nepodmíněné tresty :
-

1 SU: Štěpánek Vladimír (Bosonohy)
2 SU: Votoupal Jakub (Kohoutovice)
4 SU: Svoboda Patrik (Chrlice)

Finanční pokuta :
-

200,- Kč: Kňourková Veronika (Bosonohy), Frank Vít (Bystrc-Kníničky), Bučková
Taťána (Bosonohy)

Kontumace utkání :
-

2016622H1A0405
2016622H1M0303

MCV - Bystrc A
Slatina - Bosonohy

3:0
3:0

Různé DK :


Veškerá rozhodnutí DK MěFS Brno jsou zveřejněna na úřední desce MěFS, zde:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/317#uredni-deska
nebo
https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subjectid=317

Různé:
1) MěFS důrazně upozorňuje všechny členy FAČR, aby nikde a nikomu nesdělovali svůj
osobní čtyřmístný (resp. trojmístný) číselný kód, který slouží pro potvrzení ZoU.
2) V pondělí 5.9.2016 bylo přes sběrné účty klubů v IS vybráno startovné družstev pro SR
2016 - 2017.
3) MěFS upozorňuje všechny kluby dle RFS čl. 22 odst. 2 na povinnost zaslat na MěFS
„Evidenční listy“ všech trenérů působící v klubu u družstev hrající soutěže MěFS. Termín je
nejpozději do 16.9.2016. Pokud nemá klub žádného trenéra s platnou licencí, musí zaslat
alespoň oznámení, že v současné době nemá žádného trenéra s licencí. Formulář je ke
stažení na internetových stránkách MěFS v sekci dokumenty.
4) TMK MěFS vypisuje na termín 11. - 13.11.2016 trenérský kurz licence „C“. Školení se
uskuteční v prostorách Základní školy Janouškova v Brně.
Současně MěFS připravuje doškolení trenérů licence „C“, kterým končí platnost průkazu
k 31.12.2016, případně skončila již dříve. Bližší informace jsou zveřejněny na internetových
stránkách MěFS. Uzávěrka přihlášek do 15.10.2016.

Ing. Tomáš Bradáč
Sekretář MěFS

