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. 5 ze dne 22. 9. 2016
Zprávy STK:

1. Došlá pošta:
 Soběšice – přihlásili do mladší přípravky skupiny B na volný los svůj tým Soběšice A.
STK žádá kluby o zaslání hlášenek od 7.kola do 26.9.2016.
2. Změny termínů utkání:
III. tř. městská soutěž:
Lokomotiva B – Chrlice B
ČAFC – Řečkovice B

středa 28. 9. 2016 ve 14,00 hod.
sobota 1. 10. 2016 v 15,00 hod.

3. Schvalování výsledků:
STK projednala námitky sportovně technického charakteru uvedené v ZoU (vyjma
nedostatků areálů a hracích ploch)
II.tř. městský přebor:
 Líšeň C – Medlánky B – v zápase byl zraněn hráč domácích Jan Horyna
ID97010319 – odvezen RZS, fraktura pravé klíční kosti
 Slovan – Bosonohy B – vedoucí hostů Petr Dočekal ID71061034 se nedostavil
k potvrzení ZoU. STK pro porušení §61 bodu 2 SŘF uděluje klubu Bosonoh
pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč.
 Chrlice – Řícmanice - v zápase byl zraněn hráč hostů Mirek Putna ID94010873 –
pravé koleno
 Jundrov – Slatina B – hosté 4x ŽK
 Obřany – Svratka B – v ZoU nebylo označeno předat STK, v ZoU není uveden
důvod nastavení v žádném poločase R Maňoušek ID66040537, hosté 4x ŽK
III.tř. městská soutěž:
 Jundrov B – Řečkovice – v ZoU uvedl R Dohnal, že začátek utkání byl posunut o
15 minut z důvodu malého počtu hráčů domácích.
 Tuřany – Chrlice B – hosté 5x ŽK
Starší žáci:
 Bez závad

Mladší žáci:
 Líšeň U12 B – Medlánky B – v ZoU není vyplněna HP
 Lokomotiva A – Jundrov – ZoU neuzavřen v časovém limitu
 Svratka C – Chrlice – v ZoU nejsou u branek uvedeny minuty, R Miroslav Zezula
ID84051265, vedoucí hostů se nedostavil k potvrzení ZoU. STK uděluje klubu
Chrlice za porušení § 61 bodu 2 SŘF pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč.
 ČAFC B – Jundrov – k utkání se nedostavil delegovaný R Poddaný ID67110756,
předán do KR
 Start – Obřany – ZoU neuzavřen v časovém limitu
Starší přípravka A:
 Líšeň U11A – ČAFC A – v ZoU není vyplněna doba hry a povrch HP
 Kohoutovice A – Svratka A - v ZoU není vyplněn souhlas klubů s rozhodčím laikem.
STK pro porušení §50 bodu 3 SŘF uděluje klubu Kohoutovic pořádkovou pokutu ve
výši 100,- Kč.
Starší přípravka B:
 Líšeň U11B – Zbrojovka (d) – v ZoU není vyplněna HP.
Starší přípravka C:
 Lokomotiva A – Slovan – ZoU nebyl potvrzen vedoucím hostů. STK uděluje pro
porušení §61 bodu 2 SŘF klubu Slovan pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč.
 Slatina – ČAFC B - Hlavní pořadatel byl zároveň rozhodčí laik. STK pro porušení §40
bodu 3 SŘF uděluje klubu Slatina pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč.
 Slovan – ČAFC B – ZoU nebyl uzavřen v časovém limitu
Starší přípravka D:
 Mor. Slavia – Bosonohy B – k utkání se nedostavil R Štoss ID99080310, předán do
KR. V ZoU není uveden souhlas s rozhodčím laikem. STK pro porušení §50 bodu 3
SŘF uděluje klubu Mor. Slavia pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč.
 Chrlice – Soběšice B – v ZoU není uveden důvod nastavení 1. poločasu.
 Lokomotiva C – MCV – v ZoU nesedí výsledek utkání s počtem střelců na straně
domácích. R Smetana ID98050869
Mladší přípravka A:
 Medlánky A – Kohoutovice A – v ZoU uvedl R Patrik Kugler do odměn špatně
dopravné a paušál (prohodil částky)
Mladší přípravka B:
 Bez závad
Mladší přípravka C:
 Sparta C – Bílovice n. Sv. – v ZoU není uveden hlavní pořadatel. STK pro porušení
§53 odst. 1a) SŘF uděluje klubu Sparta pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč.
Mini přípravka:
 Slatina – Chrlice – v ZoU je prohozen výsledek utkání s poločasem, R Markowski
ID00020564
 Líšeň U7A – MCV – v ZoU je uvedena chybná doba hry (10+10)




Líšeň U7A – Sparta – ve zprávě rozhodčího je uvedeno, že došlo k chybnému
uvedení výsledku a poločasu.
Líšeň U7B – Bosonohy – za tým hostů nastoupily 2 hráčky, které v dané kategorii
nemohou hrát. – Čoupková Natálie ID09050813 a Komárková Beáta ID09040795,
vedoucí hostů Bučková Taťána ID88012296. STK pro porušení §7 bodu h) SŘF
uděluje klubu Bosonoh pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč. STK navrhuje kontumaci
utkání ve prospěch domácích dosaženým výsledkem 19:0. STK předává hráčky a
vedoucí do DK.

4. 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.

Zprávy DK:
Nepodmíněné tresty :
-

1 SU: David Milan (Obřany)
2 SU: Šafář Kamil (Řečkovice)

Nevyhovuje se :
-

Procházka Michal (Lokomotiva)

Finanční pokuta :
-

400,- Kč: Bučková Taťána (Bosonohy)

Kontumace utkání :
-

2016622H1M0504

Líšeň U7 B - Bosonohy

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) 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.
3) 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

