
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 1 ze dne 10.8.2021 
 

 

 

Zprávy STK: 
 

 

1. Změna termínů utkání: 

Městský přebor: 
 
Řícmanice – Medlánky B  čtvrtek 2.9.2021 v 17.30 hod. – změna pořadatelství 
Jundrov – Medlánky B  čtvrtek 9.9.2021 v 17.00 hod. – chybí dohoda klubů 

 
Městská soutěž: 
 
Chrlice B – Jundrov B  úterý 28.9.2021 v 15.30 hod. – STK opravila čas  
                                              utkání na úřední začátek 
MS B – MCV A   sobota 25.9.2021 v 15.30 hod. - STK opravila čas  

      utkání na úřední začátek 
MS B – Slatina B   sobota 9.10.2021 v 15.00 hod. – STK opravila čas  
                                               utkání na úřední začátek 
MS B – Kohoutovice B  sobota 23.10.2021 ve 14.30 hod. – STK opravila čas  
                                                                                                 utkání na úřední začátek 
 
Dorost: 
 
Chrlice A – Chrlice B  neděle 29.8.2021 ve 14.00 hod. 

 
STP B: 
 
Slovan – Bohunice B  čtvrtek 14.10.2021 v 16.30 hod. – neschválená změna 
     termínu STK změnila začátek utkání na 16.00 hod. 

 
 

2. Schvalování výsledků: 

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

 

 

FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO 
 

IČ: 22880381    bank. spojení: 2698294379/0800 
 

Vídeňská 470/9,  639 00  Brno 
 

Telefon: 732 210 467   E-mail: sekretar@fotbalbrno.cz 



 

3. ŘPS + plánky hřišť 
 
Od níže uvedených klubů nemá STK platný ŘPS a plánky hřišť. STK žádá o doručení 
neprodleně. 
 
Líšeň – hřiště v Tvarožné 
Slatina 
Sparta – oba areály 
Tuřany – hřiště v Práce 
Zbrojovka – Srbská 
 

4. Odstoupení družstva přípravky ze soutěže: 
 

 STK obdržela žádost o odhlášení družstva Chrlice B ze soutěže starší přípravky 
 skupiny D. 

 STK za porušení § 35 písmene b) SŘF v součinnosti s § 7 bodu 3 SŘF uděluje 
 STK klubu Chrlice pořádkovou pokutu ve výši 5.000,- Kč a předává klub do 
 nejbližšího zasedání DK. 
 

 

5. Informace pro kluby: 
 

 STK žádá kluby o včasné nahrání soupisek družstev do IS FAČR ( dle §10 bod 4 
 SŘF) a na včasné zaslání seznamů sdružených družstev. (čl. 12 RFS) 
 

 STK upozorňuje kluby na čl. 8 bod 4 a 5 RFS pro SR 2021/2022 – při porušení 
 daných bodů může  dojít k nezahájení utkání.  

  STK upozorňuje kluby, že bude toto vyžadováno u všech soutěží bez výjimky a  
  bude rozhodčím kontrolováno.  
  Doporučujeme označit hlavního pořadatele barevnou vestou s nápisem „hlavní  
  pořadatel“.  

 

 Líšeň – hřiště v Tvarožné – mladší žáci sk. B – hráči týmu Líšeň U12B budou 

 hrát svá domácí utkání v Tvarožné.  

 Hostující tým má možnost požádat o finanční  kompenzaci za dopravu ve výši 

 210,- Kč za odehrané utkání. Kopii žádosti zašle soupeř v kopii na STK MěFS.  

 
 

Zprávy DK: 
 

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

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

Libor Charvát 
sekretář MěFS 
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