
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 27 ze dne 17.5.2022 
 

 

 

 
Zprávy STK: 

 
 

 

1. Změny termínů utkání: 
 
Městský přebor muži: 

Medlánky B – Chrlice   sobota 11.6. v 16.30 hod. 

Tuřany B – Obřany    sobota 11.6. v 16.00 hod. 

Líšeň C – Jundrov    úterý 7.6.2022 v 18.30 hod. 

 

III. tř. muži: 

Bystrc B – Jundrov    neděle 12.6. v 17.00 hod. 

 

Městský přebor starší žáci: 

Lokomotiva – Řícmanice   pondělí 23.5.2022 v 17.30 hod. 

Řečkovice – Nový Lískovec  čtvrtek 9.6.2022 v 17.30 hod, hř.   

      Řečkovice, změna pořadatelství 

Líšeň U15 B – Řečkovice   neděle 19.6.2022 v 11.00 hod. 

St.Lískovec/Bosonohy – Líšeň U12B středa 25.5.2022 v 17.00 hod. 

Bystrc B – Tuřany/Prace   neděle 12.6.2022 ve 13.30 hod.  

 

Starší přípravka B: 

Řícmanice – Bohunice   středa 1.6.2022 v 17.15 hod. 
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Starší přípravka C: 

St.Lískovec – Start B   úterý 31.5.2022 v 17.00 hod. 

 

Mladší přípravka A: 

Zbrojovka – Sparta    pátek 20.5.2022 v 17.00 hod. 

 

Mladší přípravka B: 

Nový Lískovec – Žebětín   čtvrtek 26.5.2022 v 17.00 hod. 

 

2. Schvalování výsledků: 

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

 

 Chrlice – Obřany – v ZoU není uveden na straně domácích zástupce kapitána,     
 R David Záleský ID: 97021343. STK předává R do KR. 
 
 

 
Městská soutěž: 

 

 Slatina B – Jundrov B - SU nesehráno, pro nenastoupení hostujícího družstva. 

 STK pro porušení § 7 bodu 1 d) SŘF předává družstvo Jundrov B do nejbližšího 

 zasedání DK. 

 Bosonohy B – Řečkovice B – v SU se zranil rozhodčí David Petříček ID: 89070024  

 zranění v oblasti pravého kotníku, po ošetření utkání dořídil. 

 Lokomotiva B – Svratka C – v SU se zranil hráč domácího družstva Dominik 

 Dočkal ID: 91030017 – zranění v oblasti levého kotníku, utkání nedohrál. 

 Žebětín B – Jundrov B – v ZoU není uveden na straně domácích zástupce 

 kapitána, hráči domácích nejsou seřazeni podle čísel, R Jan Kypr ID: 63080440. 

 STK předává R do KR. 

 MCV B – Svratka C – v SU se zranil hráč domácího družstva Hines Mathew 

 Joshua ID: 92052613 – zranění v oblasti třísla pravé nohy, SUí nedohrál. 

 Po jeho odstoupení klesl počet hráčů pod povolený počet „7“.   

 STK pro porušení § 7 bodu 1 i) SŘF předává družstvo MCV do nejbližšího 

 zasedání DK. ZoU nebyl předán STK a nesouhlasí uvedená doba hry s tím, kdy 

 bylo utkání ukončeno, R Václav Eliáš ID:  70010189. STK předává R do KR. 



 

 Kohoutovice B – Bystrc B – v SU se zranili tito hráči – domácí družstvo:                   

 Lukáš Průcha ID: 82090560 – zranění v oblasti kotníku, SU nedohrál,  

 Ľubomír Vrca ID: 89092308 – zranění v oblasti lýtka, SU nedohrál,  

 hráč hostujícího družstva Ivo Havelka ID: 89121243 – zranění v oblasti žeber. 

 MCV A – MS Brno – v SU byl zraněn hráč domácího družstva   

 Andrej Dukát ID: 96052002 – zranění v oblasti pravého ramene. 

 

Dorost: 
 

 bez závad 

 

Starší žáci: 
 

 Řícmanice – Bystrc B – v ZoU není uveden AR1 a AR2, u hostujícího družstva 

 nejsou hráči seřazeni podle čísel. STK pro porušení § 50 bodu 10 SŘF uděluje 

 klubu Řícmanice pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč. 

 Nový Lískovec – Řečkovice – SU nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP. 

 Kluby se dohodly na náhradním termínu ve čtvrtek 9.6.2022 v 17.00 hodin na hřišti 

 v Řečkovicích (změna pořadatelství) 

 

Mladší žáci A: 
 

 St.Lískovec/Bosonohy – Slatina B – v ZoU je uveden kapitán domácího družstva 
 mimo základní sestavu. STK žádá domácí tým o pečlivé vyplňování zápisu. 

 

Mladší žáci B: 
 

 Chrlice B – Nový Lískovec – v ZoU je uveden chybně výsledek poločasu utkání 

 (2:0), správně 2:2. STK žádá domácí tým o pečlivé vyplňování zápisu. 

 Bílovice/Obřany – Žebětín – v ZoU je na straně domácího družstva uveden 

 kapitán mimo základní sestavu, R Petr Poddaný ID: 67110756.   

 STK předává R do KR. 

 Líšeň U12 B – MS/MCV – v ZoU na straně domácího družstva nejsou seřazeni 

 hráči podle čísel. STK žádá domácí tým o pečlivé vyplňování zápisu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Starší přípravka A: 
 

 Bystrc – Bohunice – v ZoU není uveden hlavní pořadatel, chybí povrch HP. 

 STK pro porušení § 53 bodu 1a) SŘF uděluje klubu Bystrc pořádkovou pokutu ve 

 výši 200,- Kč. 

 Sparta B – Start – v ZoU nejsou hráči domácího družstva seřazeni podle čísel.  

 STK žádá domácí tým o pečlivé vyplňování zápisu. 

 Sparta B – Medlánky - v ZoU nejsou hráči domácího družstva seřazeni podle 

 čísel.  STK žádá domácí tým o pečlivé vyplňování zápisu. 

 Líšeň U11 – Bohunice – v ZoU nejsou hráči domácího družstva a hostujícího 

 družstva seřazeni podle čísel, hráči domácího družstva nemají uvedeného 

 brankáře. STK žádá oba týmy o pečlivé vyplňování zápisu. 

 

Starší přípravka B: 
 

 Líšeň U10A – Bohunice B - v ZoU nejsou hráči obou týmů seřazeni podle čísel. 

 STK žádá oba týmy o pečlivé vyplňování zápisu. 

 Sparta C – ČAFC - v ZoU nejsou hráči obou týmů seřazeni podle čísel.  

 STK žádá oba týmy o pečlivé vyplňování zápisu. 

 

Starší přípravka C: 
 

 MS Brno – Řečkovice U11 – v ZoU není uveden hlavní pořadatel a ZoU nepotvrdil 

 ani jeden vedoucí. STK pro porušení § 30 bod 2i SŘF v součinnosti § 61 bod 2 

 SŘF a  § 53 bod 1a) uděluje klubu MS Brno pořádkovou pokutu ve výši 300,- Kč. 

 STK pro porušení § 30 bod 2i SŘF v součinnosti s § 61 bod 2 SŘF uděluje klubu 

 Řečkovice pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč. 

 Sparta D – Start Brno B - v ZoU nejsou hráči obou týmů seřazeni podle čísel. 

 STK žádá oba týmy o pečlivé vyplňování zápisu. 

 
 

Starší přípravka D: 

 bez závad 

 
 
 
 
 
 
 



 

Mladší přípravka A: 
 

 Medlánky – Zbrojovka – v ZoU není uveden hlavní pořadatel.   

 STK pro porušení § 53 bodu 1a) SŘF uděluje klubu Medlánky pořádkovou pokutu 

 ve výši 200,- Kč. 

 MS Brno – Sparta - v ZoU není uveden hlavní pořadatel a zápis nepotvrdil ani 

 jeden vedoucí. STK pro porušení § 53 bodu 1a) a § 30 bod 2i SŘF v součinnosti s 

 § 61 bod 2 SŘF uděluje klubu MS Brno pořádkovou pokutu ve výši 300,- Kč. 

 STK pro porušení § 30 bod 2i SŘF v součinnosti s § 61 bod 2 SŘF uděluje klubu 

 Sparta pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč. 

 Slovan – Kohoutovice – v ZoU není na straně domácího družstva uveden brankář. 

 STK žádá domácí tým o pečlivé vyplňování zápisu. 

 

Mladší přípravka B: 
 

 Bystrc A - Svratka B – v ZoU není uveden hlavní pořadatel a vedoucí domácího 

 družstva. STK pro porušení § 53 bodu 1a) a 1b) SŘF uděluje klubu Bystrc 

 pořádkovou pokutu ve výši 300,- Kč. 

                    

Mladší přípravka C: 
 

 Líšeň U9 (d) – Chrlice – v ZoU není uveden brankář na straně hostů.  

 STK žádá hostující tým o pečlivé vyplňování zápisu. 

 Bohunice B – Start Brno B – v ZoU není uveden brankář na straně domácích. 

 STK žádá domácí tým o pečlivé vyplňování zápisu. 

 

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. Informace pro kluby: 
 

 STK žádá kluby o pečlivé vyplňování zápisů o utkání. 

 STK žádá kluby, aby v případě kdy jako rozhodčího laika, nominují 

 vyškoleného oddílového rozhodčího, informovali hlavního rozhodčího, aby 

 byl v systému vyhledán  jako R z databáze rozhodčích, jinak se do ZoU 

 automaticky nenačte odměna, dle platného sazebníku R, pro příslušnou 

 soutěž a kategorii!!! 

 

 

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

