
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 31 ze dne 14.6.2022 
 

 

 

 
Zprávy STK: 

 
 

 

1. Změny termínů utkání: 
 

2. Schvalování výsledků: 

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

 

 Start B - Jundrov – v ZoU nejsou hráči hostujícího družstva seřazeni podle čísel, 
 R Jan Skoupý ID: 04020157. STK předává R do KR. 
 

 Slovan – ČAFC – ZoU u obou družstev nejsou hráči seřazeni podle čísel,  
 R Miroslav Koblížek ID: 65100548. STK předává R do KR. 
 
 
Městská soutěž: 

 

 Svratka C - Žebětín – v ZoU hráči hostujícího družstva nejsou seřazeni podle 

 čísel, vedoucí hostujícího družstva nepotvrdil ZoU, Jiří Beneš ID: 65040297, 

 STK předává R do KR. STK pro porušení § 30 bod 2i SŘ v součinnosti s § 61 

 bod 2 SŘF uděluje FK Žebětín pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

 Řečkovice B – Obřany B – v ZoU je uvedeno, že se zranil brankář domácího 

 družstva Oravík Radek ID: 78120351 – zraněno pravé oko, hráč odvezen RZS, do 

 branky se přesunul hráč z pole Martin Vala, není zde uvedeno střídání hráčů,           

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

 

Dorost: 
 

 Dohráno 
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Starší žáci: 
 

 Řečkovice – Nový Lískovec – v ZoU jsou uvedeni oba kapitáni družstev mimo 

 základní sestavu, R Milan Rogožan ID: 64090781 se dostavil k SU opožděně a 

 SU bylo zahájeno 15 minut po ÚZ.  STK předává R do KR. 

 Řečkovice – Start B – v ZoU není uveden povrch HP, kapitán domácího družstva 

 mimo základní sestavu, R Milan Rogožan ID: 64090781 se dostavil k utkání 

 opožděně a SU bylo zahájeno 15 minut po ÚZ.  STK předává R do KR. 

 

Mladší žáci A: 
 

 dohráno 

 

Mladší žáci B: 
 

 dohráno 

 
 
Starší přípravka A: 
 

 Zbrojovka – Start  - v ZoU není u domácího družstva označen brankář.                   

 STK žádá pořádající družstvo o pečlivé vyplňování ZoU. 

 
Starší přípravka B: 
 

 Řícmanice – Bystrc - v ZoU není u domácího družstva označen brankář.  

 STK žádá pořádající družstvo o pečlivé vyplňování ZoU. 

 

Starší přípravka C: 
 

 bez závad 

 
 

Starší přípravka D: 
 

 Slatina B – Žebětín – v ZoU není označen brankář u hostujícího družstva. 

 STK žádá hostující družstvo o pečlivé vyplňování ZoU. 

 

 



 

 
 
Mladší přípravka A: 

 

 MS Brno – Líšeň U9 A – v ZoU není uvedena doba hry.    

 STK žádá pořádající klub o pečlivé vyplňování ZoU. 

 

Mladší přípravka B: 
 

 Obřany  - Nový Lískovec - ZoU nepotvrdil ani jeden vedoucí družstva a u 

 hostujícího družstva nejsou uvedeni střelci branek. Dodatečně byli střelci na STK 

 zasláni a doplněni do ZoU.                                                                                

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

 Obřany pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč.                                                         

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

 Nový Lískovec pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč.                                                     

 STK žádá pořádající družstvo o pečlivé vyplňování ZoU. 

                    

Mladší přípravka C: 
 

 Obřany B – Bosonohy   - ZoU nepotvrdil ani jeden vedoucí družstva.  

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

 Obřany pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč.                

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

 Bosonohy pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč. 

 Líšeň U8B – Bohunice B  - v ZoU není u hostujícího družstva uveden brankář. 

 STK žádá pořádající družstvo o pečlivé vyplňování ZoU. 

 

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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