
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 5 ze dne 18. 9. 2018 
 

 

 

Zprávy STK: 
 

 

1. Změna termínů utkání: 

III. tř. MS muži: 
Lelekovice – ČAFC      neděle 23. 9. 2018 v 16,00 hod.  
        bez čekací doby 
Mladší žáci A: 
Bosonohy – Svratka C     úterý 25. 9. 2018 v 17,30 hod. 
 
Mladší žáci B: 
Nový Lískovec – St.Lískovec    úterý 25. 9. 2018 v 17,00 hod. 
 
Starší přípravka A: 
St.Lískovec – Svratka     středa 26. 9. 2018 v 17,00 hod. 
Svratka – Sparta      pondělí 1. 10. 2018 v 16,30 hod. 
 
Starší přípravka C: 
Svratka C – Slatina      středa 3. 10. 2018 v 16,30 hod. 
Svratka C – ČAFC B     pondělí 24.9.2018 v 17,00 hod. 
 
Starší přípravka D: 
Sparta B – Slovan      úterý 25. 9. 2018 v 17,00 hod. 
Nový Lískovec – Start B     pondělí 24. 9. 2018 v 16,30 hod. 
 
Mladší přípravka C: 
Start – Chrlice B      středa 26. 9. 2018 v 17,00 hod. 
 

 Mladší přípravka D: 
 Start – Řícmanice      středa 26. 9. 2018 v 16,30 hod. 
 
 Mini přípravka: 
 Start – Lokomotiva      středa 3. 10. 2018 v 16,00 hod. 
 Bosonohy – Kohoutovice     pondělí 24. 10. 2018 v 17,00 hod. 

 
 

2. Schvalování výsledků: 

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

 Chrlice  - Slovan B – domácí 4x ŽK 

 Medlánky B – Lokomotiva – v utkání byl zraněn hráč domácích Kašuba Jan 

ID99091439 – levý kotník, utkání nedohrál 

 
III. tř. MS muži: 

 bez závad 

 
Starší žáci: 

 Žebětín/Bosonohy – Medlánky B – v ZoU nejsou uvedeni AR1 a AR2, jsou 

uvedeni pouze ve zprávě rozhodčího.  

STK předává R Eliáše Václava ID70010189 do KR. 

 Líšeň (d) – Svratka C – v utkání zraněna hráčka domácích Bartošková Denisa 

ID04010757 – levé zápěstí, bez RZS 

 
Mladší žáci A: 

 Bosonohy – Zbrojovka – v ZoU nejsou u branek uvedeny minuty.  

STK žádá o řádné vyplňování zápisů. 

 Líšeň U13B – Lokomotiva – v ZoU je uvedeno, že z důvodu dopravní zácpy přišel 

rozhodčí Jordán Michal ID02060388 na utkání pozdě.  

Odměna a cestovné rozhodčího jsou uvedeny ve zprávě rozhodčího.  

STK předává R do KR. 

 
Mladší žáci B: 

 Nový Lískovec – St. Lískovec – z důvodu nezpůsobilé HP nebylo utkání sehráno. 

Oba týmy se dohodly na náhradním termínu úterý 25.9.2018 v 17,00 hod. 

 Bosonohy B – Chrlice - v ZoU nejsou u branek uvedeny minuty.  

STK žádá o řádné vyplňování zápisů. 

 
Starší přípravka A: 

 Soběšice – Bohunice – v ZoU na straně hostů nesedí počet střelců s výsledkem 

utkání. STK žádá o upřesnění. 

 
Starší přípravka B: 

 Kohoutovice B – Žebětín - – utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP.  

Oba týmy se dohodly na náhradním termínu čtvrtek 27.9.2018 v 16,30 hod. 

 
Starší přípravka C: 

 Svratka C – ČAFC B – utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP.  

Oba týmy se dohodly na náhradním termínu pondělí 24.9.2018 v 17,00 hod. 

 Jundrov – ČAFC B – v ZoU je chybně uvedena doba hry (25+0 a 25+0).  

STK pro porušení §50 bodu 10 SŘF uděluje fotbalovému klubu Jundrov 

pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč. 

 

 

 

 

 

 



 

Starší přípravka D: 

 Sparta B – Medlánky C - v ZoU na straně hostů nesedí počet střelců s výsledkem 

utkání. STK žádá o upřesnění.  

Vedoucí hostů nepotvrdil ZoU. STK pro porušení §61 bodu 2 SŘF uděluje klubu 

Medlánky pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

 Nový Lískovec – Start B – utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP. Oba 

týmy se dohodly na náhradním termínu pondělí 24.9.2018 v 16,30 hod. 

 
Mladší přípravka A: 

 Líšeň U9A – Žebětín – k utkání se nedostavil tým hostů, který odstoupil ze 

soutěže 

 
Mladší přípravka B: 

 bez závad 

 
Mladší přípravka C: 

 Líšeň U8A – Slatina – v ZoU není uveden hlavní pořadatel.  

STK pro porušení §53 bodu 1a) SŘF uděluje klubu Líšně pořádkovou pokutu ve 

výši 300,- Kč. 

 Start – Chrlice B – utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP.  

Oba týmy se dohodly na náhradním termínu středa 26. 9. 2018 v 17,00 hod. 

 
Mladší přípravka D: 

 Start – Řícmanice - utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP.  

Oba týmy se dohodly na náhradním termínu středa 26. 9. 2018 v 16,30 hod. 

 
Mini přípravka: 

 Start – Lokomotiva - utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP.  

Oba týmy se dohodly na náhradním termínu středa 3. 10. 2018 v 16,00 hod. 

 Bosonohy – Kohoutovice - utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP.  

Oba týmy se dohodly na náhradním termínu pondělí 24. 9. 2018 v 17,00 hod. 

 

3. Různé: 

STK projednala žádost FK SK Žebětín, z. s. o odhlášení týmu mladší přípravky ze 
skupiny A dle §7 bod 2 SŘF předává výše uvedený klub do nejbližšího zasedání DK 
s návrhem vyloučení družstva ze soutěže. 
Projednání protestu fotbalového klubu Lelekovice: 

 STK obdržela protest fotbalového klubu Lelekovice 

 STK provedla dle §26 bodu 2 Procesního řádu FAČR kontrolu a konstatuje, že dle 

§ 27 bodu 2 Procesního řádu FAČR protest zamítá a za podání neoprávněného 

protestu, uděluje AC Lelekovice poplatek, dle Přílohy č. 1 Procesního řádu FAČR 

ve výši 1.000,- Kč. 

 
 
STK žádá vedoucí mužstev o řádnou kontrolu 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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