
 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 23 ze dne 9. 5. 2018 
 

 

 

Zprávy STK: 
 

1. Změny termínu SU: 
 

 

2. Schvalování výsledků: 

 
STK projednala námitky sportovně technického charakteru uvedené v ZoU (vyjma 
nedostatků areálů a hracích ploch) 
 
II. tř. MP muži: 

 Lelekovice – St. Lískovec – v ZoU je chybně uveden poločasový výsledek 0:0 (na 

straně domácích je uvedeno, že v 10. minutě byla vstřelena branka), není uveden 

zástupce kapitána na straně domácích, 4x ŽK na straně hostů, zápis nebyl předán 

STK! 

  Rozhodčí Dohnal Pavel ID95050557. STK předává R do KR. 

 Obřany – Svratka B – ve zprávě rozhodčího Martina Junka ID95081678 je 

uvedeno, že při nástupu na druhý poločas začal divák sprostě pokřikovat na HR. 

Divák byl hlavním pořadatelem upozorněn na nevhodné chování.  

 Divák přesto nadále pokračoval ve vyhrožování a vulgaritách.  

 Divák byl identifikován jako Jan Veselý ID85090102, jedná se o hráče Řícmanic.  

 
III. tř. MS muži: 

 MCV – Soběšice B – z důvodu zdravotní indispozice HR Hajdíka Tomáše došlo k 

přehození AR1 Dárius Brezáni a na pozici HR a HR na AR1. STK bere na vědomí. 

 Lokomotiva B – Bílovice – v ZoU na straně hostů není uveden zástupce kapitána, 

není uveden AR2 a AR1 nemá uvedenu odměnu, rozhodčí Žáček František 

ID97011741. STK předává R do KR. 

 
Starší žáci: 

 Lelekovice/Adamov – Lokomotiva – v ZoU není uveden AR1 a AR2, rozhodčí 

Karel Mayer ID 63070625. STK předává R do KR. 

 

Mladší žáci A: 

 Lokomotiva A – Žebětín – v ZoU není vyplněn konečný výsledek, je uveden pouze 

ve zprávě rozhodčího, rozhodčí František Žáček ID97011741.  

 STK předává R do KR.  

 
Mladší žáci B: 

 bez závad 
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Starší přípravka A: 

 bez závad 

 
Starší přípravka B: 

 bez závad 

 
Starší přípravka C: 

 Bystrc C – Bosonohy B – ZoU nebyl potvrzen vedoucím hostů.  

 STK pro porušení §61 bodu 2 SŘF uděluje klubu Bosonohy pořádkovou pokutu ve 

 výši 200,- Kč 

 
Starší přípravka D: 

 bez závad 

 
Mladší přípravka A: 

 bez závad 

 
Mladší přípravka B: 

 bez závad 

 
Mladší přípravka C: 

 Medlánky B – Svratka C – v ZoU není vyplněn povrch HP 

 
Mladší přípravka D: 

 bez závad 

 
Mini přípravka: 

 bez závad 

 

3. Různé: 
STK žádá kluby o pečlivé přečtení zápisu před jeho potvrzením!!! 
 

 

 

Zprávy DK: 
 

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

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

Libor Charvát 
sekretář MěFS 
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