
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 6 ze dne 25. 9. 2018 
 

 

 

Zprávy STK: 
 

 

1. Změna termínů utkání: 

II. tř. MP muži: 
ČAFC – Jundrov   neděle 30.9.2018 v 15,00 hod.,  změna pořadatelství! 
 
III. tř. MS muži: 
Tuřany B – Bosonohy B  sobota 13.10.2018 v 15,00 hod. 
 
Starší žáci: 
Bystrc – Lokomotiva   středa 26.9.2018 v 17,00 hod. 
Medlánky B – Jundrov  neděle 7.10.2018 v 10,00 hod. 
Lokomotiva – Medlánky B  středa 3.10.2018 v 17,00 hod. 
Lokomotiva – Bystrc  neděle 4.11.2018 v 10,00 hod. 
Svratka C – Jundrov  čtvrtek 4.10.2018 v 16,30 hod.,  změna pořadatelství! 
 
Mladší žáci B: 
Obřany – Tuřany B   pátek 28.9.2018 v 9,30 hod. 
 
Starší přípravka D: 
Slatina B – Slovan   středa 3.10.2018 v 16,30 hod. 
 
Mladší přípravka C: 
Bystrc B – Řečkovice                  čtvrtek 27.9.2018 v 16,00 hod. 
 

 Mladší přípravka D: 
 Start B – MCV   čtvrtek 18.10.2018 v 16,30 hod. 
 
 Mini přípravka: 
 Líšeň U7B – Kohoutovice  úterý 2.10.2018 v 17,00 hod., bez čekací doby 
 MCV – Start    čtvrtek 11.10.2018 v 16,30 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:. 

 bez závad 

 
III. tř. MS muži: 

 Lokomotiva B – Mor.Slavia B – v ZoU je uvedeno, že HR Michal Balcar dorazil na 

utkání o cca 15 minut později z důvodu kolon.  

 SU odřídill jako hlavní AR1 a HR se posunul na AR1. STK bere na vědomí. 

 
Starší žáci: 

 Chrlice – Bílovice -v ZoU není uveden AR2 a doba hry druhého poločasu, počet 

střelců na straně domácích nesouhlasí s výsledkem. Poločas nesouhlasí 

s uvedenými minutami u branek.  

 STK předává rozhodčího Jiřího Kalába ID95111519 do KR a žádá o upřesnění 

 výsledku a poločasu. 

 Medlánky B – Svratka C – k utkání se nedostavil delegovaný rozhodčí Tomáš 

Hajdík ID95060006. STK předává R do KR. 

 
Mladší žáci A: 

 Žebětín – Start B – v ZoU není uveden souhlas s rozhodčím laikem.  

 STK pro porušení §50 bodu 3 SŘF uděluje klubu Žebětín pořádkovou pokutu ve 

 výši 100,- Kč. 

 
Mladší žáci B: 

 bez závad 

 
Starší přípravka A:. 

 Zbrojovka – St.Lískovec – v ZoU nejsou vyplněny základní údaje (výsledek, 

poločas, povrch HP, doba hry), dále chybí hlavní pořadatel – vše je uvedeno 

pouze ve zprávě rozhodčího.  

 STK pro porušení §50 bodu 10 a §53 bodu 1a) SŘF uděluje klubu Zbrojovka 

 pořádkovou pokutu ve výši 300,- Kč. 

  
Starší přípravka B: 

 Lelekovice – Bystrc B – v ZoU není uveden výsledek a poločas utkání a povrch 

HP, chybí souhlas s rozhodčím laikem.  

 STK pro porušení §50 bodu 10 a 3 SŘF uděluje klubu Lelekovice pořádkovou 

 pokutu ve výši 200,- Kč. 

 Bystrc B – Kohoutovice B – v ZoU není uveden hlavní pořadatel.  

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

 výši 200,- Kč. 

 
Starší přípravka C: 

 Medlánky B – Líšeň U10A – v ZoU nejsou vyplněny základní údaje (výsledek, 

poločas, počet diváků, povrch HP, doba hry) – vše je uvedeno jen ve zprávě 

rozhodčího.  

 STK pro porušení §50 bodu 10 SŘF uděluje klubu Medlánky pořádkovou pokutu 

 ve výši 100,- Kč. 

 
 



 

Starší přípravka D: 

 Nový Lískovec – Medlánky C – v ZoU je chybně uvedena doba hry (15+15 a 

15+15).  

 STK pro porušení §50 bodu 10 SŘF uděluje klubu Nový Lískovec pořádkovou 

 pokutu ve výši 100,- Kč. 

 
Mladší přípravka A: 

 Kohoutovice – Zbrojovka - v ZoU není uveden souhlas s rozhodčím laikem.  

 STK pro porušení §50 bodu 3 SŘF uděluje klubu Kohoutovice pořádkovou pokutu 

 ve výši 100,- Kč. 

 Zbrojovka – Bohunice – v ZoU je uveden na straně domácích výsledek 33, ale 

střelců je jen 32.  

 
Mladší přípravka B: 

 bez závad 

 
Mladší přípravka C: 

 bez závad 

 
Mladší přípravka D: 

 Slovan – Líšeň U8B - v ZoU není uveden souhlas s rozhodčím laikem.  

 STK pro porušení §50 bodu 3 SŘF uděluje klubu Slovan pořádkovou pokutu ve 

 výši 100,- Kč. 

 
Mini přípravka: 

 bez závad 

 

3. Různé: 

 
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 
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