
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 30 ze dne 7.6.2022 
 

 

 

 
Zprávy STK: 

 
 

 

1. Změny termínů utkání: 
 
Městský přebor muži: 

Řečkovice – Lokomotiva    sobota 11.6.2022 v 15.00 hod. 

 

Mladší přípravka C: 
 
ČAFC – Start B     úterý 14.6.2022 v 16.30 hod. 
 

2. Schvalování výsledků: 

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

 

 Lokomotiva – Řícmanice – v ZoU jsou na straně domácího družstva uvedeni 
 funkcionáři, kteří jsou zároveň hráči a nemají tedy zde vůbec figurovat,   
 R Měřínský Petr ID: 01120885.  STK předává R do KR. 
 
 
Městská soutěž: 

 

 MS Brno B – Řečkovice B – v ZoU zápis nebyl potvrzen vedoucím domácího 

 družstva a nebyl potvrzen rozhodčím a není zatržena kolonka předat STK,  

 R David Záleský ID: 97021343.     STK předává R do KR.                                           

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

 MS Brno pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

 Jundrov B – Svratka C – v ZoU je uvedeno, že se zranil brankář domácích                

 Viktor Voda ID: 72040875, jeho pozici zaujal hráč z pole, v ZoU je uvedeno 
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 zranění „NE“, zápis není potvrzen vedoucím domácího družstva a není zatržena 

 kolonka předat STK, R Milan Rogožan ID: 64090781.    STK předává R do KR.  

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

 Jundrov pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

 

Dorost: 
 

 bez závad 

 

Starší žáci: 
 

 Tuřany/Prace – Start B – v ZoU není vyplněn povrch HP a nejsou uvedeni AR1 a 

 AR2, není označen brankář domácích.                                                                  

 STK pro porušení § 50 bod 10 SŘF uděluje FK Tuřany pořádkovou pokutu ve 

 výši 100,- Kč. 

 Bílovice/Obřany – Nový Lískovec – v ZoU je uveden kapitán hostujícího družstva 

 mimo základní sestavu. STK žádá hostující družstvo o pečlivé vyplňování zápisu. 

 Lokomotiva – Řečkovice – v ZoU je uveden kapitán hostujícího družstva mimo 

 základní sestavu, u posledního gólu není uveden čas, ve zprávě rozhodčího není 

 dostatečně popsáno zranění, R Milan Rogožan ID: 64090781.   

 STK předává R do KR. 

 

Mladší žáci A: 
 

 Zbrojovka – Líšeň U13B – v ZoU je uveden kapitán domácího družstva mimo 

 základní sestavu. STK žádá domácí družstvo o pečlivé vyplňování zápisu. 

 

Mladší žáci B: 
 

 bez závad 

 
 
Starší přípravka A: 
 

 Zbrojovka - Kohoutovice – ZoU nepotvrdil ani jeden vedoucí družstva a vedoucí 

 domácího družstva je současně uveden jako rozhodčí laik.     

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

 Kohoutovice pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč.     

 STK pro porušení § 30 bod 2i SŘF v součinnosti s § 61 bod 2 a § 50 bod 12 SŘF 

 uděluje FK Zbrojovka pořádkovou pokutu ve výši 300,- Kč. 

 

 



 

 
Starší přípravka B: 
 

 Řícmanice – Bohunice – v ZoU není uveden brankář u domácího družstva.  

 STK žádá pořádající družstvo o pečlivé vyplňování zápisu. 

 Slovan – Slatina – v ZoU není uveden kapitán u domácího družstva.  

 STK žádá pořádající družstvo o pečlivé vyplňování zápisu. 

 

Starší přípravka C: 
 

 MS Brno – Start B – ZoU nepotvrdil ani jeden vedoucí družstva.                

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

 MS Brno pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč.      

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

 Start pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč. 

 
 

Starší přípravka D: 
 

 Řečkovice U10 – Žebětín – v ZoU není uveden brankář u hostujícího družstva. 

 STK žádá hostující družstvo o pečlivé vyplňování zápisu. 

 
 
Mladší přípravka A: 

 

 MS Brno - Slovan - ZoU nepotvrdil ani jeden vedoucí družstva.   

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

 MS Brno pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč.      

 STK pro porušení § 30 bod 2i SŘF v  § 61 bodu 2 SŘF uděluje FK Slovan 

 pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč. 

 Svratka – Kohoutovice – v ZoU není na straně hostujícího družstva uveden 

 kapitán. STK žádá hostující družstvo o pečlivé vyplňování zápisu. 

 Řečkovice – Zbrojovka - v ZoU není na straně hostujícího družstva uveden 

 brankář. STK žádá  hostující družstvo o pečlivé vyplňování zápisu. 

 

 

Mladší přípravka B: 
 

 Svratka B - Lokomotiva - v ZoU nejsou uvedeni střelci ani na jedné straně, 

 seznam střelců byl STK zaslán dodatečně. STK pro porušení § 50 bod 10 SŘF 

 uděluje klubu Svratka pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč. 

 Lelekovice – Start – v ZoU není uvedena dohoda o rozhodčím laikovi.  

 STK žádá pořádající družstvo o pečlivé vyplňování zápisu. 



 

                    

Mladší přípravka C: 
 

 Bohunice B – Obřany B – v ZoU je uveden vedoucí družstva současně jako 

 rozhodčí laik a není uveden brankář u domácího družstva.    

 STK pro porušení § 50 bod 12 SŘF uděluje FK Bohunice pořádkovou pokutu ve 

 výši 200,- Kč. 

 Bosonohy  - Žebětín – v ZoU není uvedena dohoda o rozhodčím laikovi.  

 STK žádá pořádající klub o pečlivé vyplňování zápisu. 

 Bosonohy – Chrlice - v ZoU není uvedena dohoda o rozhodčím laikovi.  

 STK žádá pořádající klub o pečlivé vyplňování zápisu. 

 Obřany B – Soběšice – v ZoU není označen brankář ani kapitán.   

 STK žádá pořádající klub o pečlivé vyplňování zápisu. 

 

3. 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!!! 

 STK stanovila termín losovacího aktivu pro SR 2022/2023 na 

 čtvrtek 30.6.2022 od  17:00 hod. v hotelu Avanti, Brno, Střední 

 prezence od 16:30 hod.  

 Účast na losovacím aktivu se řídí § 17 bod 3 SŘF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

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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