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. 8 ze dne 9. 10. 2018
Zprávy STK:
1. Změna termínů utkání:
Mladší žáci A:
Lokomotiva – Zbrojovka

středa 10. 10. 2018 v 16,30 hod.

Starší přípravka B.
Medlánky – Bystrc B

sobota 20. 10. 2018 v 9,00 hod.

2. Schvalování výsledků:
STK projednala námitky sportovně technického charakteru uvedené v ZoU (vyjma
nedostatků areálů a hracích ploch)
II. tř. MP muži:.
 Řícmanice – St. Lískovec – domácí 4x ŽK, hráč hostů Jurný Libor ID99111227
zkolaboval bez cizího zavinění, hráč si stěžoval na bolest na hrudníku a měl
dýchací potíže. Byl odvezen RZS.
III. tř. MS muži:
 Svratka C – Mor. Slavia B – hosté 4x ŽK
 Bosonohy B – Řečkovice B – v ZoU je uvedeno, že se posunul AR1 na HR a AR2
na pozici AR1 – STK bere na vědomí
 Obřany B – Chrlice B – v utkání byl zraněn hráč domácích Tomáš Winkler
ID80060909 – zlomenina palce na pravé ruce
 Slatina B – Bílovice – v ZoU uvedl R Adam Šlesinger ID98041820 – za kritiku R a
AR1 s užitím hanlivých výrazů byl vykázán z technické zóny a později i z kabiny
rozhodčích pan Martin Šenk ID75021157.
STK pro porušení §42 SŘF předává klub Slatina do DK.
STK předává do DK pana Martina Šenka.
Starší žáci:
 Lokomotiva – Bílovice – v ZoU je prohozen paušál a dopravné rozhodčí David
Řezník ID01050060. STK předává R do KR.

Mladší žáci A:
 bez závad
Mladší žáci B:
 bez závad
Starší přípravka A:
 bez závad
Starší přípravka B:
 bez závad
Starší přípravka C:
 bez závad
Starší přípravka D:
 Sparta B – Líšeň U10 B – v ZoU není uveden souhlas s rozhodčím laikem.
STK pro porušení §50 bodu 3 SŘF uděluje klubu Sparta pořádkovou pokutu ve
výši 100,- Kč.
Mladší přípravka A:
 bez závad
Mladší přípravka B:
 bez závad
Mladší přípravka C:
 bez závad
Mladší přípravka D:
 bez závad
Mini přípravka:
 Sparta – Svratka – v ZoU není uveden vedoucí na straně hostů.
STK pro porušení §53 bodu 2a) SŘF uděluje klubu Svratka pořádkovou pokutu ve
výši 200,- Kč.
 Kohoutovice – MCV – v ZoU není uveden povrch HP

3. Různé:
STK žádá vedoucí mužstev o řádnou kontrolu zápisu před jeho potvrzením!!!

Z důvodu častých dotazů z členských klubů, STK upozorňuje na platné znění
článku 6 bod 1 RFS 2018/19, včetně administrativních poplatků:
Pokud pořadatelskému klubu následně nevyhovuje termín nebo začátek mistrovského utkání
uvedený v hlášence a hodlá dané utkání sehrát v příslušném víkendu podle termínové listiny,
ale v jiný den nebo začátek, je povinen tuto změnu zadat v IS FACR, a to nejpozději 17 dnu
před stanoveným termínem utkání (poplatek 200,- Kč).

Družstva jsou dále oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu soutěže
odehrát svá utkání mimo stanovený termín uvedený v termínové listině (např. všední dny
neuvedené v TL, svátky atd.). Dohoda družstev o změně termínu utkání musí být uložena do
elektronického informačního systému nejpozději 17 dnů (poplatek 200,- Kč) před původně
stanoveným termínem utkání.
V odůvodněných případech muže STK schválit dohodu družstev o změně termínu při
nedodržení lhůty 17 dnů. Dohoda družstev a souhlas řídícího orgánu soutěže dle předchozí
věty musí být proveden vždy prostřednictvím elektronického informačního systému
(poplatek 400,- Kč).
V případě dohody klubů, která bude v IS FAČR potvrzena ve lhůtě méně jak 7 dní, bude
poplatek ve výši 1 000,- Kč.
Dále zde uvádíme rozhodnutí VV MěFS ze dne 8.10.2018, týkající se výše uvedeného článku
RFS:
„VV upozorňuje Všechny fotbalové kluby, že v případě zadané a vzájemně schválené změny
termínu v IS FAČR, ve lhůtě, kratší jak 7 dní, nebude možné ve Všech případech reálně zajistit
obsazení SU, kvalifikovaným rozhodčím“.

Zprávy DK:
Veškerá rozhodnutí DK jsou zveřejněna na Úřední desce - viz. níže:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/317
Libor Charvát
sekretář MěFS

