
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 6 ze dne 15.9.2020 
 

 

 

Zprávy STK: 
 

 

1. Změna termínů utkání: 

II. tř. MP muži: 
Řečkovice – St. Lískovec     čtvrtek 24.9.2020 v 18.30 hod., UT 
Líšeň C – ČAFC      neděle 11.10.2020 v 16.00 hod. 
 
III. tř. MS muži: 
Slatina B – Svratka C     neděle 20.9.2020 v 15.30 hod. 
 
Starší žáci: 
                                            
Mladší žáci A: 
Svratka C – Řečkovice     pondělí 28.10.2020 v 10.00 hod. 
                          
Mladší žáci B: 
Lokomotiva – Start B     čtvrtek 24.9.2020 v 17.00 hod.,  
                              bez čekací doby 
Start B – Nový Lískovec     středa 7.10.2020 v 16.00 hod. 
 
Starší přípravka A: 
Bystrc – Líšeň U11      sobota 26.9.2020 v 9.00 hod. 
 
Starší přípravka D: 
Slatina B – MCV      středa 23.9.2020 v 16.30 hod. 
 
Mladší přípravka C: 
Obřany – Bystrc B      úterý 22.9.2020 v 16.30 hod. 
 
Mini přípravka: 

 Sparta – Líšeň U7B      čtvrtek 17.9.2020 v 17.00 hod.,  
                            změna hřiště Mariánské nám. 3 
 Líšeň U7B – Sparta      sobota 26.9.2020 v 11.30 hod. 
 Líšeň U7A – Žebětín     sobota 26.9.2020 v 10.00 hod. 
 
  

 
 
 
 

 

 

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 



 

2. Schvalování výsledků: 

STK projednala námitky sportovně technického charakteru uvedené v ZoU (vyjma 
nedostatků areálů a hracích ploch)  
 
II. tř. MP muži: 
Slovan B – Lokomotiva – v ZoU není na straně domácích uveden zástupce kapitána, R 

Malásek Jan ID90031866.  

STK předává R do KR. 

 

ČAFC – Obřany – v ZoU je na straně domácích uvedeno 6 střídání, R Beneš Jiří 

ID65040297.  

Na straně domácích došlo k porušení §30 bodu 2b) SŘF.  

STK uděluje FK ČAFC za porušení výše uvedeného § SŘF, pořádkovou pokutu ve výši 

500,- Kč.  

STK předává R do KR. 

 
III. tř. MS muži: 
Soběšice B – Jundrov B - v ZoU není na straně domácích uveden zástupce kapitána, R 

Beneš Jiří ID65040297.  

STK předává R do KR. 

 

Chrlice B – Svratka C – v ZoU jsou uvedení AR1 a AR2 jen ve zprávě rozhodčího, R 

Malásek Jan ID90031866.  

STK předává R do KR. 

 
Starší žáci: 
Bílovice – Start B – v ZoU je na straně hostů kapitán uveden na střídačce, R Skoupý Jan 

ID04020157.  

STK předává R do KR. 

 

Řícmanice – Lokomotiva – v ZoU není na straně domácích uveden kapitán, R Skoupý 

Jan ID04020157.  

STK předává R do KR. 

 

Chrlice – St. Lískovec – v ZoU není uveden AR1 a AR2, není uvedena kontrola COVID-

19, R Tůmová Sabina ID01050718.  

STK předává R do KR.  

 
Mladší žáci A: 
bez závad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mladší žáci B: 
Bosonohy – Start B - v ZoU není uvedena kontrola COVID-19.  

STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 

Chrlice – Žebětín - v ZoU není uvedena kontrola COVID-19, R Váňa Petr ID73091624. 

STK předává R do KR. 

 

Jundrov – Lokomotiva B – v ZoU nejsou uvedeny minuty u branek.  

STK pro porušení §50 bodu 10 SŘF uděluje klubu Jundrov pořádkovou pokutu ve výši 

100,- Kč. 

 

Lokomotiva – Tuřany – v ZoU je chybně uvedena doba hry 30+30 a 0+0.  

STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 
Starší přípravka A: 
Líšeň U11 A – ČAFC  - chybně uveden čas utkání 18+18 a 18+18.  

STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 

Start – Zbrojovka – v ZoU je chybně uveden výsledek a poločas utkání, patří obráceně. 

STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 

Bystrc – Soběšice – zraněn hráč hostů Pelán Ondřej ID10090100 – otočil si prst na ruce 

 
Starší přípravka B: 

Líšeň U11B – Lokomotiva - chybně uveden čas utkání 18+18 a 18+18.  

STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 
Starší přípravka C: 

 Chrlice – Kohoutovice B – v ZoU není uvedena dohoda o rozhodčím laikovi a kontrola na 

 COVID-19.  

 STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 

 Slovan – Medlánky B – ve zprávě rozhodčího je uvedeno, že byl chybně zadán vedoucí 

 na straně domácích, konzultováno s STK.  

 STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 
Starší přípravka D: 
MCV – Žebětín – k utkání se nedostavil tým hostů ani po čekací době.  

STK navrhuje dle §7 bodu 1d) SŘF kontumaci utkání ve prospěch domácích 3:0 a tři 

body.  

STK předává klub Žebětín do DK.  

STK uděluje klubu Žebětín pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč dle čl. 5 bodu 11 RFS. 

 

Chrlice B – Slatina B - v ZoU není uvedena dohoda o rozhodčím laikovi a kontrola na 

COVID-19.  

STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 

 

 



 

Mladší přípravka A: 
bez závad 

 
Mladší přípravka B: 
Chrlice – Kohoutovice B – v ZoU není uvedena kontrola na COVID-19.  

STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 
Mladší přípravka C: 
Chrlice – ČAFC  - v ZoU není uvedena kontrola na COVID-19.  

STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 

Svratka C – Slatina – v ZoU jsou uvedeny pořadí branek všechny jako 1.  

STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 

Líšeň U8 – Lelekovice – v ZoU je chybně uveden poločas a výsledek utkání, čísla jsou 

otočena.  

STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 
Mini přípravka: 
Sparta - Svratka - v ZoU není uvedena kontrola COVID-19.  

STK žádá domácí klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 

3. Různé  

 STK žádá fotbalové kluby o kontrolu ZoU před jejich potvrzením. 

 STK žádá fotbalové kluby, aby protest nepoužívaly k doplnění údajů do ZoU. 

 Pokud je potřeba něco do ZoU doplnit po potvrzení vedoucími, napište to do  
 zprávy rozhodčího případně pište na mail STK: stkmefs@seznam.cz  

 STK upozorňuje všechny kluby a rozhodčí, aby před každým MU zkontrolovali 

 prohlášení COVID-19 a uvedli to do zprávy rozhodčího. 

 STK žádá všechny kluby, aby do ZoU do seznamu hráčů u přípravek uváděli na 

 prvním místě brankáře a potom další hráče vzestupně podle čísla na dresu. 
 

 

Zprávy DK: 
 

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

      https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=317 

 
DK upozorňuje Všechny fotbalové kluby a R, že došlo ke změně času zasedání DK, nyní bude 
DK zasedat každé úterý od 13:30 hod.!!!!! 

 
 

Libor Charvát 
sekretář MěFS 
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