
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 20 ze dne 29.3.2022 
 

 

 

 
Zprávy STK: 

 
 

 

1. Změny termínů utkání: 
 
Městský přebor muži: 
Chrlice – ČAFC     středa 13.4.2022 v 17.30 hod. 
 
Městský přebor dorost: 
Start C – Bystrc B     neděle 22.5.2022 v 10.00 hod. 
 
Městský přebor starší žáci: 
Start B – Lískovec/Bosonohy   sobota 21.5.2022 v 10.00 hod. 
 
Městský přebor mladší žáci A: 
Zbrojovka – Bystrc B    sobota 2.4.2022 v 10.00 hod. 
Start B – Lokomotiva    sobota 21.5.2022 v 11.45 hod. 
 
Starší přípravka D: 
Lelekovice – Tuřany    neděle 8.5.2022 v 9.30 hod. 
 
Mladší přípravka B: 
Lelekovice – Obřany    neděle 10.4.2022 ve 13.00 hod. 
Lelekovice – Líšeň U8A    neděle 24.4.2022 ve 13.30 hod. 
Lelekovice – Bystrc     neděle 8.5.2022 ve 14.00 hod. 

 

2. Schvalování výsledků: 

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

 Kohoutovice B – Bosonohy B – v ZoU je uvedeno, že v kabině rozhodčích 
 nefungoval PC. STK žádá domácí klub o zajištění nápravy. 
 

 Slatina B – Bílovice B – v ZoU je doba hry druhého poločasu uvedena pouze ve 
 zprávě rozhodčího, R Záleský David ID: 97021343. STK předává R do KR. 
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Městská soutěž: 
 

 bez závad 
 
 

 
3. 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. 

 

4. 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. 

 

 
5. Odstoupení družstva ze SR 2021/2022 
 

 STK obdržela písemnou žádost o odhlášení družstva Chrlice „B“ ze soutěže III. tř. 
 muži 

 STK upozorňuje všechny zúčastněné kluby, že po odhlášení výše 
 uvedeného  družstva, bude na losovacím čísle „ 7“ „volný los“ a rozlosování 
 dle Bergerových tabulek pro „16“ družstev, zůstává v platnosti 

 STK za porušení § 7 bod 2 SŘF a § 35 bod b) SŘF uděluje FK Chrlice pořádkovou 
 pokutu ve výši 3 000,- Kč a předává FK Chrlice do nejbližšího zasedání  DK.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Odstoupení družstva ze SR 2021/2022 
 

 STK obdržela písemnou žádost o odhlášení družstva Lelekovice ze soutěže 
 Městský přebor ml. žáci sk. „B“ 

 STK upozorňuje všechny zúčastněné kluby, že po odhlášení výše 
 uvedeného  družstva, bude na losovacím čísle „ 7“ „volný los“ a rozlosování 
 dle Bergerových tabulek pro „10“ družstev, zůstává v platnosti 

 STK za porušení § 7 bod 2 SŘF a § 35 bod b) SŘF uděluje FK Lelekovice 
 pořádkovou pokutu ve výši 1 500,- Kč a předává FK Lelekovice do 
 nejbližšího zasedání  DK.  

 
7. Odstoupení družstva ze SR 2021/2022 
 

 STK obdržela písemnou žádost o odhlášení družstva MS Brno ze soutěže 
 Městský přebor st. žáci  

 STK upozorňuje všechny zúčastněné kluby, že po odhlášení výše 
 uvedeného  družstva, bude na losovacím čísle „ 11“ „volný  los“ a 
 rozlosování  dle Bergerových tabulek pro „12“ družstev, zůstává v 
 platnosti 

 STK za porušení § 7 bod 2 SŘF a § 35 bod b) SŘF uděluje FK MS Brno
 pořádkovou pokutu ve výši 1 500,- Kč a předává FK MS Brno do nejbližšího 
 zasedání  DK.  

 
8. Informace pro kluby: 

 

 STK žádá kluby o kontrolu zadaných hracích ploch u svých domácích 

 utkání. 

 STK upozorňuje kluby na termín nahrání soupisek pro jarní část SR 
 2021/2022 dle § 10 bodu 4 SŘF.  
 

 STK dále žádá kluby o zaslání seznamu sdruženého družstva. 
 

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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