
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 4 ze dne 23.8.2022 
 

 

 

Zprávy STK: 
 

 

1. Změna termínů utkání: 

Městský přebor: 
Svratka „C“ – Slovan „B“  čtvrtek 1.9.2022 v 17:00 hod. 
 
MS muži: 
Obřany „B“ - Lokomotiva „B“  neděle 28.8.2022 ve 13:00 hod. 
 
Dorost: 
Řícmanice - St. Lískovec „B“  středa 14.9.2022 v 16:30 hod., bez čekací  
          doby,  nařízení STK  
 
St. Lískovec „B“ - Chrlice  úterý 20.9.2022 v 16:15 hod., bez čekací doby, 
         nařízení STK 
 
Obřany - Bílovice n. Svit.   středa 28.9.2022 v 15:30 hod.   
 

 

2. Chybějící souhlasy soupeřů a začátky utkání mimo TL: 

MP muži: 
Jundrov – ČAFC    středa 7.9.2022 v 17.00 hod., chybí dohoda 
Jundrov – Líšeň C    středa 14.9.2022 v 16.30 hod., chybí dohoda 
 
MS muži: 
Bosonohy B – Slatina B   pátek 26.8.2022 v 17.30 hod., bez čekací doby, 
           chybí  dohoda 
Bosonohy B – St. Lískovec  čtvrtek 8.9.2022 v 16.00 hod., úřední začátek 
          dle TL, chybí dohoda 
Bosonohy B – Bystrc B   neděle 11.9.2022 v 16.30 hod., bez čekací doby 
Lokomotiva B – MCV B   neděle 4.9.2022 v 16.30 hod., bez čekací doby 
Lokomotiva B – St. Lískovec  neděle 11.9.2022 v 16.30 hod., bez čekací doby 
 
Lokomotiva B – Slatina B   neděle 25.9.2022 v 16.00 hod., bez čekací doby 
 
 
STŽ: 
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Lokomotiva – Bílovice/Obřany  pondělí 19.9.2022 v 16.00 hod., úřední začátek 
               TL, chybí dohoda 
 
 
 
MLŽ A: 
Lokomotiva – Líšeň U12 B   pondělí 19.9.2022 v 16.00 hod., bez čekací  
            doby, čas nařizuje STK, chybí dohoda 
Lokomotiva – Bohunice B   pondělí 3.10.2022 v 16.00 hod., bez čekací  
            doby, čas nařizuje STK, chybí dohoda 
Lokomotiva – Sparta U11 A  pátek 7.10.2022 v 16.00 hod., bez čekací doby, 
                         čas nařizuje STK 
Lokomotiva – Nový Lískovec  pondělí 24.10.2022 v 15.00 hod., bez čekací  
      doby,  čas nařizuje STK, chybí dohoda 
 
STP B: 
Bystrc B – Obřany A   pátek 7.10.2022 v 16.00 hod., bez čekací doby, 
                                  čas nařizuje STK 
Slovan – Líšeň U10A   čtvrtek 20.10.2022 v 15.30 hod., bez čekací  
                  doby, čas nařizuje STK, chybí dohoda 
Lokomotiva – Obřany A   pátek 21.10.2022 v 15.30 hod., bez čekací  
                                  doby, čas nařizuje STK 
Slovan – Lokomotiva   čtvrtek 27.10.2022 v 15.00 hod., bez čekací  
                                      doby, čas nařizuje STK, chybí dohoda 
Bystrc B – Svratka C   pátek 28.10.2022 v 15.00 hod., bez čekací  
                                             doby, čas nařizuje STK 
 
STP D: 
Chrlice – Bohunice B   pátek 16.9.2022 v 16.30 hod., bez čekací doby, 
                                                                čas nařizuje STK 
MCV – Soběšice    pátek 23.9.2022 v 16.00 hod., bez čekací doby, 
                                                       čas nařizuje STK 
Chrlice – Řečkovice B   pátek 23.9.2022 v 16.00 hod., bez čekací doby, 
                                                                čas nařizuje STK 
      nařizuje STK 
Chrlice – Obřany B    pátek 7.10.2022 v 16.00 hod., bez čekací doby, 
                                             čas nařizuje STK 
 
MLP B: 
Obřany – Řečkovice   neděle 18.9.2022 v 16.30 hod., bez čekací  
                                  doby, čas nařizuje STK 
Bystrc B – Slatina    pátek 21.10.2022 v 15.30 hod., bez čekací  
                         doby, čas nařizuje STK 
MS Brno – Obřany    pátek 28.10.2022 v 15.00 hod., bez čekací  
                                             doby, čas nařizuje STK 
 
MLP C: 
Lokomotiva – Sparta U8   pátek 14.10.2022 v 15.30 hod., bez čekací  
                                  doby, čas nařizuje  STK 
Slovan – Líšeň U9 (d)   pátek 21.10.2022 v 15.30 hod., bez čekací  
                                                      doby, čas nařizuje  STK 
Slovan – Bohunice    pátek 28.10.2022 v 15.00 hod., bez čekací  
                          doby, čas nařizuje STK 
 
 



 

 
 
 
MLP D: 
Bosonohy – Chrlice    pátek 9.9.2022 v 17.00 hod.,   bez čekací doby, 
                          čas nařizuje STK 
Soběšice – St. Lískovec B   pátek 16.9.2022 v 16.30 hod.,  bez čekací doby, 
                          čas nařizuje STK 
Chrlice – Žebětín    pátek 16.9.2022 v 16.30 hod.,  bez čekací doby, 
                                                                           čas nařizuje STK 
Chrlice – Slatina    pátek 23.9.2022 v 16.00 hod.,  bez čekací doby, 
                                                                 čas nařizuje STK 
Žebětín – Lelekovice   pátek 23.9.2022 v 16.00 hod.,  bez čekací doby, 
                                    čas nařizuje STK 
St. Lískovec B – Kohoutovice  pátek 23.9.2022 v 16.00 hod.,  bez čekací doby, 
                 čas nařizuje STK 
Bosonohy – Soběšice   pátek 23.9.2022 v 16.00 hod.,  bez čekací doby, 
                                              čas nařizuje STK 
Žebětín – St. Lískovec B   pátek 7.10.2022 v 16.00 hod.,  bez čekací doby, 
                                              čas nařizuje STK 
St. Lískovec B – Bosonohy  pátek 14.10.2022 v 15.30 hod., bez čekací  
                                                       doby, čas nařizuje STK 
Chrlice – St. Lískovec B   pátek 21.10.2022 v 15.30 hod.,  bez čekací  
                          doby, čas nařizuje STK 
 

3. Schvalování výsledků: 

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

 ČAFC - Tuřany „B“, v Zou není popsán PK, (R Skoupý) 
 
  

Městská soutěž: 
 

 Bystrc „B“ - Jundrov „B“, v ZoU nepopsán PK, (R Recman) 
 

 Žebětín „B“ - Bosonohy „B“, v ZoU nepopsán PK, (R Kypr) 
 

 St. Lískovec - Řečkovice „B“, SU nesehráno pro nenastoupení hostujícího 
 družstva. 
 STK pro porušení § 7 bod 1d SŘF předává do nejbližšího zasedání DK, družstvo 
 Řečkovice „B“. 
 
 
Dorost 
 

 St. Lískovec „B“ - Chrlice, SU nesehráno pro nezpůsobilou HP, dohoda na úterý 
 20.9.2022 v 16:15 hod., nařízení STK 

 
 
 



 

 

4. Informace pro kluby: 
 

 STK žádá kluby o včasné nahrání soupisek družstev do IS FAČR a na včasné zaslání 
seznamů sdružených družstev. (čl. 12 RFS) 

 

 STK žádá kluby o kontrolu uvedených hřišť u jednotlivých utkání. V případě 
nesrovnalostí napište do mailu požadované hřiště u daného utkání.  

 

 STK upozorňuje kluby na čl. 8 bod 4 a 5 RFS – při porušení daných bodů může 
dojít k nezahájení utkání. STK upozorňuje kluby, že uvedená povinnost,  bude 
vyžadována u všech soutěží bez výjimky a bude rozhodčím kontrolována. 
Doporučujeme označit hlavního pořadatele vestou s nápisem „hlavní pořadatel“.  

 

 STK upozorňuje kluby na včasné zaslání seznamů trenérů do 31.8.2022. (čl. 22 bod 
2 RFS) 

 

     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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