
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 23 ze dne 19.4.2022 
 

 

 

 
Zprávy STK: 

 
 

 

1. Změny termínů utkání: 
 
Městský přebor muži: 

Obřany – Soběšice B   sobota 7.5.2022 v 10.15 hod. 

Lokomotiva – Líšeň C   čtvrtek 21.4.2022 v 17.00 hod.,                        

      bez čekací doby 

 

Městská soutěž muži: 

Jundrov B – Bosonohy B  neděle 24.4.2022 v 17.00 hod.,                       

      bez čekací doby 

 

Městský přebor dorost: 

Městský přebor starší žáci: 

Městský přebor mladší žáci A: 

 

Starší přípravka A: 

Zbrojovka – Sparta     středa 4.5.2022 v 17.00 hod. 

 

Starší přípravka C: 

Obřany – Chrlice     neděle 22.5.2022 v 10.30 hod. 

Mladší přípravka B: 

 

 

 

FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO 
 

IČ: 22880381    bank. spojení: 2698294379/0800 
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2. Schvalování výsledků: 

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

 

 Start B – Řečkovice – v ZoU na straně domácích není v příslušné kolonce uveden 
 zástupce kapitána, je uveden pouze v kolonce „zpráva rozhodčího“.                                                                          
 V kolonce zpráva rozhodčího je dále uvedeno, že na straně domácích je uveden 
 hráč Hůrek Lubomír ID:13040836 správně patří Hůrek Lubomír ID: 86121391,                           
 R Karel Mayer ID: 63070625. STK předává R do KR.                                                      
 STK pro porušení § 61 bodu 2 SŘF uděluje klubu Start pořádkovou pokutu ve výši 
 200,- Kč. 

 
 

Městská soutěž: 
 

 Obřany B – MS B – v ZoU chybí zástupce kapitána na straně domácích,                

 R Jonáš Stehlík ID: 03051626.  STK předává R do KR.                                          

 V SU se zranil hráč domácích Petr Turek ID85042276 – tržná rána na hlavě, 

 utkání nedohrál. 

 MVC A – Bystrc B – v SU se zranili dva hráči hostů Beatie Ojeda Pablo Andrés I

 D: 74021433 – zranění v oblasti levého kolene a kotníku, utkání nedohrál                  

 a Michal Balcar ID: 99100607 – zranění v oblasti kotníku, utkání dohrál.                      

 V ZoU není zaškrtnuto zranění, R Vít Březina ID: 03080481.                                         

 STK předává R do KR. 

 Slatina B – Kohoutovice B – v ZoU hráči domácích nejsou seřazeni podle čísel, 

 vedoucí hostů nepotvrdil zápis, branky nejsou uvedeny v pořadí podle času, ZoU 

 není předán STK (neuzavření ZoU ze strany 1x vedoucího) družstva,                    

 R Milan Rogožan ID: 64090781.  STK předává R do KR.                                      

 STK pro porušení § 61 bodu 2 SŘF uděluje klubu Kohoutovice pořádkovou pokutu 

 ve výši 200,- Kč. 

 

Dorost: 
 

 Nehrálo se 

 

Starší žáci: 
 

 Líšeň U15 B – Tuřany/Prace – v ZoU nejsou uvedeni AR1 a AR2,                                   

 R Vít Březina ID: 03080481. STK předává R do KR. 

 

 



 

 

Mladší žáci A: 
 

 Nehrálo se 

 

Mladší žáci B: 
 

 Žebětín – Řečkovice – v ZoU není vyplněn povrch HP, kapitán domácích je 

 uveden mimo základní sestavu, vedoucí domácích je zároveň R laik.                               

 STK pro porušení § 50 bodu 12 SŘF uděluje klubu Žebětín pořádkovou pokutu ve 

 výši 200,- Kč. Zároveň žádá pořádající tým o pečlivé vyplňování zápisu. 

 
Starší přípravka A: 
 

 Nehrálo se 

 

Starší přípravka B: 
 

 Nehrálo se 

 

Starší přípravka C: 
 

 Nehrálo se 

 
 

Starší přípravka D: 
 

 Nehrálo se 

 

Mladší přípravka A: 
 

 Nehrálo se 

 

Mladší přípravka B: 
 

 Nehrálo se 

 

Mladší přípravka C: 
 

 Nehrálo se 



 

 

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. Odstoupení družstva ze SR 2021/2022 
 

 STK obdržela písemnou žádost o odhlášení družstva Soběšice „B“ ze soutěže 
 Městský přebor st. žáci  

 STK upozorňuje všechny zúčastněné kluby, že po odhlášení výše 
 uvedeného  družstva, bude na losovacím čísle „ 9 „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 Soběšice
 pořádkovou pokutu ve výši 1 500,- Kč a předává FK Soběšice do nejbližšího 
 zasedání  DK.  

 
9. Informace pro kluby: 

 

 STK žádá kluby o kontrolu zadaných hracích ploch u svých domácích 

 utkání. 

 STK žádá kluby o pečlivé vyplňování zápisů o utkání. 

 

 

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 

 

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

