
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 18 ze dne 8.3.2022 
 

 

 

 
Zprávy STK: 

 
 

 

1. Medlánky - žádost o dodatečné zařazení družstva v kategorii ml. 
 přípravky: 

 
STK projednala písemnou žádost od FK Medlánky o dodatečné zařazení družstva 
„B“ v kategorii ml. přípravky do skupiny B na losovací číslo „11“ (volný los), jako 
družstvo Medlánky „B“. 
STK žádost FK Medlánky schvaluje a sděluje, že družstvo FK Medlánky „B“ (hospitant) si 
bude individuálně domlouvat přátelská utkání se soupeři v daném kole, kteří mají dle 
rozlosování (doma/venku) tzv. „volný los“.  
Družstvo FK Medlánky „B“ v uvedené kategorii nebude uvedeno v IS FAČR, je 
proto nutné na každé dohodnuté utkání vyplnit papírový ZoU. 

 

2. Bosonohy - žádost o dodatečné zařazení družstva v kategorii dorostu: 
 

STK projednala písemnou žádost od FK Bosonohy o dodatečné zařazení družstva 
v kategorii dorostu do Městského přeboru dorostu na losovací číslo „3“ (volný 
los), jako družstvo Bosonohy. 
STK žádost FK Bosonohy schvaluje a sděluje, že družstvo FK Bosonohy (hospitant) si 
bude individuálně domlouvat přátelská utkání se soupeři v daném kole, kteří mají dle 
rozlosování (doma/venku) tzv. „volný los“.  

  Družstvo FK Bosonohy v uvedené kategorii nebude uvedeno v IS FAČR, je proto 
 nutné na každé dohodnuté utkání vyplnit papírový ZoU a případně požádat KR 
 MěFS  Brno o delegování rozhodčích. 

 

 
3. Informace pro kluby: 

 
STK upozorňuje Všechny členské kluby, že od 1.3.2022 jsou všechny změny 
utkání, které budou zadány do IS FAČR, zpracovány v souladu s článkem „6“ body 
1-4 RFS pro SR 2021/2022.  
 
STK žádá kluby o kontrolu zadaných hracích ploch u svých domácích utkání. 
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STK žádá kluby, které mají zájem hrát turnajově soutěž kategorie mini přípravek (stejně 

jako se hrálo na podzim), aby napsaly do 15.3.2022 na mail STK: stkmefs@seznam.cz  

Ke dni 8.3.2022 se do soutěže přihlásila družstva Svratky Brno a St. Lískovce 

 

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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