
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 23 ze dne 30. 4. 2019 
 

 

 

Zprávy STK: 
 

 

1. Změny termínu utkání: 

 

II.tř. MP muži: 

ČAFC – Lelekovice      sobota 4.5.2019 ve 13.15 hod. 

 

III.tř. MS muži: 

Tuřany B – Jundrov B     sobota 18.5.2019 v 17.00 hod. 

Bosonohy B – Tuřany B     neděle 26.5.2019 v 17.00 hod. 

Bosonohy B – Lokomotiva B    čtvrtek 13.6.2019 v 17.00 hod. 

Tuřany B – Obřany B     sobota 15.6.2019 ve 14.00 hod. 

 

Mladší žáci B: 

Lokomotiva B – Bílovice     neděle 2.6.2019 ve 12.00 hod. 

 

Starší přípravka sk. C: 

ČAFC B – Bílovice      středa 22.5.2019 v 18.00 hod. bez   

        čekací doby! 

 

Mladší přípravka sk. A: 

Líšeň U9A – Bohunice     úterý 7.5.2019 v 17.45 hod. 

 

2. Schvalování výsledků: 

STK projednala námitky sportovně technického charakteru uvedené v ZoU (vyjma 
nedostatků areálů a hracích ploch)  

  

II. tř. MP muži: 

 Řečkovice – St. Lískovec -v ZoU je uvedeno zranění hráče domácích Petr Čihák 

ID94070988 – zranění v oblasti levého kolene, odvezen do nemocnice, utkání 

nedohrál. Zranění hráče hostů Daniela Burýška ID98031449 v oblasti hlavy – 

odvezen RZS, utkání nedohrál. 

 

 

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 



 

 Obřany – ČAFC  - v ZoU je uvedeno zranění dvou hráčů hostů – Procházka 

Tomáš ID91121475 – zranění na pravé noze, stehenní sval, utkání nedohrál, 

Smejkal Dominik ID98070338 – zranění levého kotníku, utkání nedohrál.  

 ZoU nebyl předán STK. STK předává HR Jiřího Beneše ID65040297 do KR. 

 
III. tř. MS muži: 

 bez závad 

 
Starší žáci: 

 Žebětín/Bososnohy – Bílovice – v ZoU není uveden AR1 a AR2, HR Komárek 

Martin ID02010084. STK předává HR do KR. 

 
Mladší žáci A: 

 bez závad  

 
Mladší žáci B: 

 Tuřany B – Obřany – v ZoU je chybně uvedena doba hry (15+15 a 15+15), není 

uveden hlavní pořadatel a nejsou uvedeny minuty u branek.  

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

 pořádkovou pokutu ve výši 400,- Kč. 

 St. Lískovec – Lokomotiva B – v ZoU podle minut u branek nesouhlasí poločas 

utkání (je uvedeno 1:0, ale mělo by být 1:1), HR Bulant Jan ID03080665.  

 STK předává HR do KR a zároveň žádá o upřesnění. 

 Chrlice – Nový Lískovec – v ZoU není uveden souhlas s rozhodčím laikem. STK 

žádá pořádající klub a pozornější vyplňování ZoU. 

 
Starší přípravka A: 

 Svratka – St. Lískovec – v ZoU je chybně uvedena doba hry (15+15 a 15+15). 

STK žádá pořádající klub o pozornější vyplňování ZoU. 

 Zbrojovka – Soběšice – v ZoU je prohozen výsledek utkání s poločasem.  

 STK žádá pořádající klub o pozornější vyplňování ZoU. 

 
Starší přípravka B: 

 Žebětín – Chrlice – v ZoU není uveden souhlas s rozhodčím laikem.  

 STK žádá pořádající klub o pozornější vyplňování ZoU. 

 
Starší přípravka C: 

 Tuřany – Řečkovice – v ZoU není uveden hlavní pořadatel.  

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

 výši 300,- Kč. 

 Medlánky B – Líšeň (d) – v ZoU není uveden povrch HP.  

 STK žádá pořádající klub o pozornější vyplňování ZoU. 

 
Starší přípravka D: 

 Sparta B – Nový Lískovec – v ZoU nesedí na straně domácích výsledek utkání 

s počtem střelců (výsledek 16:2, ale je uvedeno 17 střelců).  

 STK žádá o upřesnění. Není uveden souhlas s rozhodčím laikem.  

 STK žádá pořádající klub o pozornější vyplňování ZoU. 

 



 

Mladší přípravka A: 

 Kohoutovice – Líšeň U9A -v ZoU není uveden povrch HP a není uveden souhlas 

s rozhodčím laikem. STK žádá pořádající klub o pozornější vyplňování ZoU. 

 

Mladší přípravka B: 

 bez závad 

 

Mladší přípravka C: 

  Řečkovice – Bystrc B - v ZoU není uveden hlavní pořadatel.  

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

 ve výši 300,- Kč. 

 Start – Sparta B - v ZoU není uveden hlavní pořadatel.  

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

 výši 300,- Kč. 

 

Mladší přípravka D: 

  bez závad 

 

Mini přípravka: 

 Sparta – MCV – v ZoU není uvedena doba hry, není uveden hlavní pořadatel a 

není uveden souhlas s rozhodčím laikem.  

 STK žádá pořádající klub o pozornější vyplňování ZoU.  

 STK pro porušení §53 bodu 1 a) SŘF uděluje klubu Sparta Brno pořádkovou 

 pokutu ve výši 300,- Kč. 

 Lokomotiva – Bosonohy – v Zou není uveden povrch HP.  

 STK žádá pořádající klub o pozornější vyplňování ZoU. 

 Kohoutovice – Líšeň U7B – v ZoU je hlavní pořadatel utkání uveden zároveň jako 

trenér domácího týmu.  

 STK pro porušení §40 bodu 3 SŘF uděluje klubu Kohoutovice pořádkovou pokutu 

 ve výši 300,- Kč. 

 

 

 

3. Upozornění pro fotbalový klub Bosonohy 

Za nesplnění povinnosti dle § 10 bod 4 SŘF uděluje klubu Bosonohy pokutu ve 
výši 400,- Kč.  
 
STK žádá klub Bosonohy o zaslání seznamu hráčů mladších žáků ihned!!! 
V případě nesplnění povinnosti bude klub předán k řešení v DK dne 9.5.2019 

 

4. Upozornění pro fotbalové kluby - aktualizace údajů 

 Upozorňujeme Všechny fotbalové kluby na povinnost hlášení změn spojených 

 s výměnou statutárních zástupců v jednotlivých členských klubech (sekretář, 

 hlavní administrátor klubu), včetně nahlášení aktuálních údajů (platné telefonní 

 číslo + platná a fungující emailová adresa)!!!  

 

 



 

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

