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. 27 ze dne 7. 6. 2017
Zprávy STK:
1. Změny termínů:
II.tř. Mladší žáci:
Lokomotiva B – Lokomotiva C

pátek 9. 6. 2017 v 17,30 hod.

2. Schvalování výsledků:
STK projednala námitky sportovně technického charakteru uvedené v ZoU (vyjma
nedostatků areálů a hracích ploch)
II.tř. městský přebor:
Medlánky B – Chrlice - k utkání nebyl nominován AR1 a na jeho místo se posunul AR2
Tran Jan ID00040136.
Jundrov – Lelekovice – domácí tým 7x ŽK
III.tř. městská soutěž:

Jundrov B – ČAFC – k utkání se nedostavil AR2 Krejčí Patrik ID99070211. Hlavní
rozhodčí Hlavai Patrik ID99030764 neuvedl v ZoU zda byla obsazena pozice AR1,
není vyplněn žádný laik. STK předává rozhodčí do KR.
Tuřany B – Svratka C – k utkání se nedostavil R Jurča Lukáš ID8907225 a AR2
Arutiunian Edgar ID91112038. Delegovaný AR1 se posunul na pozici hlavního
rozhodčího. STK předává oba rozhodčí do KR.
Kohoutovice B – Jundrov B – ve zprávě rozhodčího je uvedeno, že vedoucí hostů
Pernica Petr ID93080258 nahlásil ztrátu finanční hotovosti ze zamčené kabiny
hostů, byla přivolána policie ČR
Tuřany B – Soběšice B – k utkání se nedostavil Jurča Lukáš ID8907225 jako AR1,
na jeho pozici se přesunul AR2. STK předává rozhodčího Jurču do KR.
Kohoutovice B – Svratka C – domácí 4x ŽK

II.tř. starší žáci
Bez závad
II. tř. mladší žáci:
Lokomotiva C – Líšeň U12 B – k utkání se dostavil delegovaný rozhodčí Krejčí
Patrik ID99070211 v čase 14,40 hod. Toto utkání již však bylo předčasně zahájeno
rozhodčím laikem. STK nařizuje pořádajícímu klubu (Lokomotiva C), uhradit
cestovní náhrady delegovaného rozhodčího.
STK pro porušení §50 SŘF uděluje klubu Lokomotiva pořádkovou pokutu ve výši
300,- Kč.
Starší přípravka skupina A:
Start A – Kohoutovice A - v utkání došlo ke zranění hráče hostů Mazuch Lukáš
ID09020043 – přisednutí levé ruky, hráč utkání nedohrál
Starší přípravka skupina B:
Bez závad
Starší přípravka skupina C:
Bez závad
Starší přípravka skupina D:
Chrlice – Obřany – rozhodčí Jankes David ID90041514 má chbyně uvedeno
dopravné a paušál (částky jsou prohozeny). STK předává R do KR.
Žebětín B – Lokomotiva B – v ZoU není uveden souhlas s rozhodčím laikem, na
straně Žebětína došlo k neoprávněnému startu hráče Dvořák Tomáš ID04090837.
Porušení § 7 bodu 1h) SŘF. Výsledek dosažen v utkání 3:7. STK navrhuje
kontumaci SU a zachování výsledku, dosaženého na hřišti a body zůstávají
Lokomotivě.
STK pro porušení §30 bod 2b a 2i SŘF, předává vedoucího domácích
Havla
Josefa ID: 82020779 do DK.
STK dále pro porušení § 50 bodu 3 SŘF uděluje klubu Žebětín pořádkovou pokutu
ve výši 100,- Kč.
MCV – Žebětín B – v ZoU není vedena dohoda rozhodčí laik.
STK pro porušení §50 bodu 3 SŘF uděluje klubu MCV pořádkovou pokutu ve výši
100,- Kč.
Na straně Žebětína došlo k neoprávněnému startu hráče Dvořák Tomáš
ID04090837. Výsledek dosažen 2:19. STK pro porušení § 7 bodu 1h) SŘF, předává
di nejbližšího zasedání DK FK Žebětín s návrhem kontumace výsledku ve prospěch
domácích 3:0 a připsání 3 bodů ve prospěch družstva MCV.
STK dále za porušení §30 bod 2b a 2i SŘF, předává vedoucího hostů Havla Josefa
ID: 82020779 do DK.

Mladší přípravka skupina A:
Bez závad
Mladší přípravka skupina B:
St. Lískovec – Obřany - v ZoU ve zprávě rozhodčího je uveden text, který se
netýká daného utkání, naopak zde není uveden důvod nastavení ve druhém
poločase. STK pro porušení §50 SŘF uděluje klubu St. Lískovec pořádkovou
pokutu ve výši 100,- Kč a upozorňuje klub na to, že ZoU je oficiální dokument,
který neslouží ke vzkazům a vyjadřování osobních názorů, účastníků soutěžního
utkání!!
Mladší přípravka skupina C:
Bez závad
Mladší přípravka skupina D:
Bez závad
Mini přípravka:
Chrlice – Sparta – v ZoU není uveden povrch HP a chybí souhlas s rozhodčím
laikem. STK pro porušení §50 bodu 3 a 10 SŘF uděluje klubu Chrlice pořádkovou
pokutu ve výši 100,- Kč.
Bosonohy – Obřany – hlavní pořadatel utkání byl současně rozhodčí laik. Pro
porušení § 40 bodu 3 SŘF uděluje klubu Bosonohy pořádkovou pokutu ve výši
200,- Kč.
Lokomotiva – Svratka - v ZoU není uveden hlavní pořadatel. STK pro porušení
§ 53 bodu 1 a) SŘF uděluje klubu Lokomotiva pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč.
3. Různé:
STK žádá kluby o zatržení políčka v IS FAČR „předání ZoU“ v případě, že utkání
nebylo zahájeno, nebo nebylo dohráno, či předčasně ukončeno, případně na dané
utkání nebyl nominován delegovaný rozhodčí!
STK žádá vedoucí družstev o řádnou kontrolu Všech vyplněných údajů v ZoU
před konečným potvrzením!
STK dále upozorňuje na dodržení termínu, pro zaslání přihlášky do SR
2017/2017!!
Zprávy DK:
Veškerá rozhodnutí DK jsou zveřejněna na Úřední desce - viz. níže:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/record/317?recordId=15732
Libor Charvát
sekretář MěFS

