
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 14 ze dne 9.11.2021 
 

 

 

Zprávy STK: 
 

 

1. Změna termínů utkání: 

 

2. Schvalování výsledků: 

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

 St. Lískovec – Soběšice B – do kabiny rozhodčích vstoupil hráč domácích, který 
 byl v daném utkání vyloučen. STK pro opakované porušení § 45 bodu k) SŘF 
 uděluje klubu St. Lískovec pořádkovou pokutu ve výši 1.000,- Kč.                        
 Pro opakovanou nedostatečnou pořadatelskou službu předává klub St. Lískovec 
 do nejbližšího zasedání DK. 
 

 Líšeň C – Slovan B – utkání bylo sehráno na hřišti s UMT. STK bere na vědomí. 
 
 
Městská soutěž: 
 

 MCV A - Bílovice – v utkání se zranil hráč hostů Mikuláš Uřídil ID: 01060561 – 

 zranění v oblasti pravého kotníku, utkání nedohrál. 

 Žebětín B – Chrlice B – k utkání se nedostavil tým hostů.                                      

 STK pro porušení §7 bodu 1 d) SŘF předává tým Chrlice B do nejbližšího 

 zasedání DK. 

 

Dorost: 
 

 Chrlice A – Obřany – v ZoU je uveden AR2 jen ve zprávě rozhodčího, R Roman 

 Ševčík ID: 04110074. STK předává R do KR. 

 

 

 

 

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  
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Starší žáci: 
 

 Lokomotiva – St. Lískovec/Bosonohy – v ZoU je na straně hostů uveden kapitán 

 mimo základní sestavu. STK žádá hostující klub o pozornější vyplňování zápisu. 

 V utkání se zranila hráčka hostů Adéle Plačková ID: 06031585 – zranění oka a 

 dále se zranil hráč hostů Lukáš Polehla ID: 07061123 – zranění ramene. 

 
Mladší žáci A: 
 

 bez závad 
 
 
Mladší žáci B: 
 

 Nový Lískovec – Tuřany – v ZoU nejsou u branek uvedeny minuty.                               
 STK pro porušení § 50 bodu 10 SŘF uděluje klubu Nový Lískovec pořádkovou 
 okutu ve výši 100,- Kč. 
 
 
 

Starší přípravka B: 
 

 Líšeň U10A – Sparta C – utkání nebylo sehráno z důvodu pozitivních hráčů na 
 COVID-19 na straně domácích.                                                                                 
 STK žádá soupeře, aby se dohodli na náhradním termínu ihned a žádá o jeho 
 zaslání!!!!!!!! 
 

 
Starší přípravka C: 
 

 Líšeň U10 B – Sparta D – utkání nebylo sehráno z důvodu pozitivních hráčů na 
 COVID-19 na straně domácích.                                                                                            
 STK žádá soupeře, aby se dohodli na náhradním termínu ihned a žádá o jeho 
 zaslání!!!!!! 

 
 

Mladší přípravka B: 
 

 bez závad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Informace pro kluby - uzávěrka komunikace ve Slatině: 
 
Z důvodu opravy kanalizace ve Slatině je možný příjezd ke stadionu, dle informace od 
FK Slatina následovně: 
 
Příjezd je možný pouze jak z dálnice, exit 209, ulice Řípská a odbočit doprava na ulici 
Šmahova nebo příjezd od Brna, ulice Řípská a odbočit doleva na ulici Šmahova. 
 
Potom pokračujte stále rovně ulicí Šmahova na ulici Kikerleho, kde odbočíte doleva a po 
cca 80 m budete u vchodu na hřiště, kde je možné parkovat. 
 
Na ulici Šmahova jsou zákazy vjezdu, ale pro účastníky sportovních zápasů je vjezd 
povolen.  
V případě zastavení Policií ČR oznamte, že jedete na sportovní utkání v areálu 
Sportovního klubu Slatina. 
 
Příjezd po ulici Tuřanka není možný.  
Příjezdy přes Slatinu ať už z Přemyslova náměstí nebo směrem od Líšně nyní není 
možný. 
 
Oprava potrvá do konce listopadu, tedy toto omezení je platné do konce podzimní části 
sezóny 2021/22. 
 
 

4. Informace pro kluby - uzávěrka komunikace v Bystrci: 
  
 Fotbalový klub FC Dosta Bystrc-Kníničky upozorňuje, že od 29.09.2021 bude 
 probíhat rekonstrukce komunikace na ulici Heyrovského.  
 

 Rekonstrukce bude trvat cca 3 týdny a po tuto dobu nebude možné  dostat se do 
 fotbalového areálu autem, příjezdový tunel bude  neprůjezdný   

 
5. Informace pro kluby - uzávěrka komunikace v Žebětíně: 
 Fotbalový klubu Žebětín upozorňuje na následující uzávěrku 
 
 uzávěra ulice Kohoutovická  do konce roku - příjezd k hřišti pouze od chat,  
 z komunikace od Veselky. 
 

6. Informace pro kluby: 
 

 STK upozorňuje všechny kluby, že odložená utkání z důvodu 
 karantény  COVID -19 je třeba odehrát do 30.11.2021!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 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.  
  Označit hlavního pořadatele barevnou vestou s nápisem „hlavní    
  pořadatel“.  
 

 STK upozorňuje všechny kluby a rozhodčí, aby před každým MU zkontrolovali 
 prohlášení COVID-19 a uvedli to do zprávy rozhodčího. 

 



 

 STK žádá kluby, aby uváděly hráče do zápisu tak, aby byla vždy na začátku 
 uvedena nastupující sestava včetně kapitána, a to vždy podle čísel vzestupně. Na 
 prvním místě bude uveden brankář. 

 

 STK žádá fotbalové kluby o kontrolu ZoU před jejich potvrzením a o jejich 

 řádné vyplnění. STK žádá kluby, aby do zprávy rozhodčího uvedly poznánku,

 že „SU řídí oddílový rozhodčí“. Oddílový rozhodčí nemá nárok na 

 dopravné, ale pouze na odměnu, dle platného sazebníku rozhodčích. 

 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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