
 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 10 ze dne 11. 10. 2017 
 

 

 

Zprávy STK: 
 

 

1. Změny termínu SU: 
 

Starší žáci: 
Lokomotiva – Chrlice   čtvrtek 19. 10. 2017 v 16,00 hod. 
 

Starší přípravka A: 
Zbrojovka – Kohoutovice   sobota 14. 10. 2017 v 15,00 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 – Svratka B – v ZoU není uveden zástupce kapitána hostů a není uveden 

důvod nastavení u žádného z poločasů. R Maňoušek Radim ID66040537. STK předává 

R do KR. 

 
III.tř. městská soutěž: 
Obřany B – Slatina B – v ZoU není uveden zástupce kapitána domácích, R Psota Tomáš 

ID98091164. STK předává R do KR. 

Bílovice – Kohoutovice B – v ZoU není uveden zástupce kapitána u hostů, R Hlavai 

Patrik ID99030764. STK předává R do KR. 

 
Starší žáci: 
Lelekovice/Adamov – St. Lískovec – v ZoU je uvedeno, že se vedoucí hostů Sargsjan 

David ID91022438 nedostavil k potvrzení zápisu. STK pro porušení §61 bodu 2 SŘF 

uděluje klubu St. Lískovec pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

 
 mladší žáci sk. A: 

Žebětín – Líšeň U12 B – v ZoU uvedl R Sládek Vladimír ID01061612, že si v prvním 

poločase spletl dobu hry a hrálo se o 5 minut déle, důvod nastavení druhého poločasu 

není uveden. Minuty u branek neodpovídají poločasovému výsledku! STK předává R do 

KR a žádá o upřesnění poločasu. 

Sparta C – Lokomotiva A – na utkání se nedostavil delegovaný rozhodčí Nafa Daniel 

ID98101154. V ZoU není uvedena dohoda s rozhodčím laikem a není vyplněn povrch 

HP. STK pro porušení §50 bodu 3 SŘF uděluje klubu Sparta pořádkovou pokutu ve výši 

100,- Kč. 

 

 

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 sk. B: 

bez závad 
 
 starší přípravka sk. A: 

Svratka A – Bosonohy A – v ZoU není uveden vedoucí družstva hostů, po utkání nebyl 

potvrzen zápis ze strany hostů. STK pro porušení § 53 bodu 2a) a §61 bodu 2 SŘF 

uděluje klubu Bosonohy pořádkovou pokutu ve výši 300,- Kč. 

 
Starší přípravka sk. B: 
bez závad 

 
 Starší přípravka sk. C: 
 bez závad 
 
 Starší přípravka sk. D: 

Chrlice – Tuřany – v ZoU je uvedeno ve zprávě rozhodčího, že nebylo zajištěno 
občerstvení pro rozhodčího. STK pro porušení čl. 8 bodu 2g) RMS uděluje klubu Chrlice 
pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč. 
 

 Mladší přípravka sk. A: 
bez závad 

 
Mladší přípravka sk. B: 
Chrlice – Bosonohy – v  ZoU je uvedeno ve zprávě rozhodčího, že nebylo zajištěno 

občerstvení pro rozhodčího. STK pro porušení čl. 8 bodu 2g) RMS uděluje pořádkovou 

pokutu klubu Chrlice ve výši 100,- Kč. 

 
Mladší přípravka sk. C: 
Slovan – Medlánky B – v ZoU není uveden souhlas s rozhodčím laikem. STK pro 

porušení §50 bodu 3 SŘF uděluje klubu Slovan pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč. 

 
Mladší přípravka sk. D: 
bez závad 
 
Mini přípravka : 
Bosonohy – Start – v ZoU není uveden hlavní pořadatel a souhlas s rozhodčím laikem. 

STK pro porušení §53 bodu 1a) a §50 bodu 3 SŘF uděluje klubu Bosonohy pořádkovou 

pokutu ve výši 300,- Kč. 

 

3. Různé: 

STK žádá vedoucí o řádnou kontrolu všech údajů v ZoU dříve než jej potvrdí, kluby 

se tak vyhnou zbytečným pokutám!!! 

 

 
Zprávy DK: 

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

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/317 
 
 

Libor Charvát 
sekretář MěFS 

 

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/317

