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. 28 ze dne 14. 6. 2017
Zprávy STK:
1. Změny termínů:
2. Schvalování výsledků:
STK projednala námitky sportovně technického charakteru uvedené v ZoU (vyjma
nedostatků areálů a hracích ploch)
II.tř. městský přebor:

Lokomotiva – Obřany – v ZoU uvedl rozhodčí David Šikula ID99031332, že
se ani jeden z vedoucích nedostavil k potvrzení ZoU. STK pro porušení §61
bodu 2 SŘF uděluje klubu Lokomotiva pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč.
STK pro porušení §61 bodu 2 SŘF uděluje klubu Obřany pořádkovou
pokutu ve výši 200,- Kč.
Chrlice – St. Lískovec – 4x ŽK, v utkání byl zraněn hráč hostů Peloušek
Patrik ID92060090 – zraněno pravé rameno, utkání nedohrál, hráče odvezla
RZS.
Bosonohy B – Svratka B – v ZoU není uveden zástupce kapitána na straně
hostů, rozhodčí Kropáček Jakub ID97090692. STK předává do KR.
III.tř. městská soutěž:

ČAFC – Tuřany B – k utkání se nedostavil tým hostů. STK pro porušení §7
bodu 1d) SŘF navrhuje kontumaci utkání ve prospěch domácích 3:0 a tři
body. STK předává tým Tuřany B do DK.
Start B – Řečkovice B – vedoucí hostů se nedostavil k potvrzení ZoU. STK
pro porušení §61 bodu 2 SŘF uděluje klubu Řečkovice pořádkovou pokutu
ve výši 200,- Kč.
II.tř. starší žáci
Nehrálo se

II. tř. mladší žáci:
Jundrov – Lokomotiva C – v ZoU uvedl rozhodčí Vít Prokeš ID92061545 chybně
paušál. STK předává R do KR.
Starší přípravka skupina A:
Nehrálo se
Starší přípravka skupina B:
Nehrálo se
Starší přípravka skupina C:
ČAFC B – Sparta C – v ZoU není vyplněna HP, u domácích není uveden kapitán.
STK pro porušení §50 bodu 10) a §53 bodu 1j) SŘF uděluje klubu ČAFC
pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč.
Slovan – Bystrc B – v ZoU není uveden vedoucí družstva hostů a není tedy potvrzen
ZoU ze strany hostů. STK pro porušení §53 bodu 2a) SŘF uděluje klubu Bystrc
pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč.
Starší přípravka skupina D:
Start B – Tuřany – k utkání se nedostavil delegovaný rozhodčí Osladil Ondřej
ID95100263. STK předává R do KR.
Chrlice – Bosonohy B – v ZoU je chybně uveden výsledek utkání. Nesedí počet
střelců. Ve zprávě rozhodčího je upřesněné. R Petr Poddaný ID67110756. STK
předává R do KR.
Mor. Slavia – Žebětín B – v ZoU není na straně hostů neuveden kapitán. Ve zprávě
rozhodčího uvedl Petr Poddaný ID67110756, že dělal změny v sestavě a opravy se
neuložily. STK předává R do KR.
Žebětín B – Chrlice – v ZoU není uveden souhlas s rozhodčím laikem. Pro porušení
§50 bodu 3 SŘF uděluje STK pořádkovou pokutu klubu Žebětín ve výši 100,- Kč.
Mladší přípravka skupina A:
Líšeň U9 A – Bohunice A – k utkání se nedostavil delegovaný rozhodčí Miroslav
Koblížek ID65100545. STK předává R do KR.
Žebětín – Kohoutovice A – v ZoU není uveden souhlas s rozhodčím laikem. Pro
porušení §50 bodu 3 SŘF uděluje STK pořádkovou pokutu klubu Žebětín ve výši
100,- Kč.
Mladší přípravka skupina B:
Chrlice A – Medlánky B - v ZoU není vyplněna HP a není uveden souhlas
s rozhodčím laikem. Pro porušení §50 bodu 3 SŘF uděluje STK pořádkovou pokutu
klubu Chrlice ve výši 100,- Kč.
Líšeň U9 B – Bohunice B - k utkání se nedostavil delegovaný rozhodčí Miroslav
Koblížek ID65100545. STK předává R do KR.

Sparta B – Chrlice A - v ZoU nesedí počet střelců na straně domácích s počtem
branek, rozhodčí David Jankes ID90041514. STK předává R do KR a žádá o
upřesnění.
Mladší přípravka skupina C:
Bystrc B – Sparta C - v ZoU není uveden hlavní pořadatel. STK pro porušení §53
bodu 1a) SŘF uděluje klubu Bystrc pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč.
Sparta C – Mor. Slavia - ZoU není potvrzen vedoucím hostů z důvodu chybně
nahlášeného potvrzovacího kódu.
Mladší přípravka skupina D:
Bez závad
Mini přípravka:
Sparta – Lokomotiva - v ZoU si rozhodčí Martin Půček ID01060140 neuvedl
cestovné ani paušál. STK předává R do KR.
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
2017/2018!!
4. Losovací aktiv - SR 20217/2018
STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby a účastníky soutěží v rámci MěFS, že
termín losovacího aktivu pro SR 2017/2018 byl stanoven na úterý 4.7.2017 od 17:00
hod. v malém sále hotelu Avanti (I. patro). Prezence od 16:30 hod.

Zprávy DK:
Veškerá rozhodnutí DK jsou zveřejněna na Úřední desce - viz. níže:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/record/317?recordId=15969

Libor Charvát
sekretář MěFS

