
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 5 ze dne 30.8.2022 
 

 

 

Zprávy STK: 
 

 

1. Změna termínů utkání: 

Městský přebor: 
Chrlice – ČAFC 2011   čtvrtek 15.9.2022 v 17.00 hod., bez čekací  
                doby, nařízení STK 
Start B – Soběšice B   středa 28.9.2022 v 16.00 hod., bez čekací  
                doby, nařízení STK 
 
Svratka C – Jundrov   středa 21.9.2022 v 17.00 hod., bez čekací  
                doby, nařízení STK 
 
Městská soutěž: 
Kohoutovice B – Bystrc B   čtvrtek 8.9.2022 v 17.00 hod. 
 
STŽ: 
Ochoz – Lokomotiva   neděle 25.9.2022 v 17.00 hod. 
 
MLŽ A: 
Lokomotiva – Bohunice   pondělí 10.10.2022 v 16.00 hod. 
  
 

2. Schvalování výsledků: 

STK projednala námitky sportovně technického charakteru uvedené v ZoU (vyjma 
nedostatků areálů a hracích ploch)  
 
Městský přebor: 
 
Chrlice – ČAFC 2011 – utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP, oba týmy se 
dohodly na náhradním termínu utkání – čtvrtek 15.9.2022 v 17.00 hod. 
 
Start B – Soběšice B - utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP, oba týmy se 
dohodly na náhradním termínu utkání – středa 28.9.2022 v 16.00 hod. 
 
Řícmanice – Medlánky B – v ZoU není uveden zástupce kapitána domácího družstva,  
R Bílý Jiří ID: 99120563. STK předává R do KR. 
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Tuřany B – Slovan B – v ZoU nesouhlasí výsledek poločasu s uvedenými minutami u 
střelců branek hostujícího družstva, STK žádá rozhodčího Jana Kypra ID: 63080440 o 
upřesnění. 
Tuřany B - Řečkovice - na SU se nedostavil delegovaný A R1 (Michal Langer    
ID: 04021075), na pozici AR1 se posunul AR2 (David Procházka ID: 82032088) a pozici 
AR2 vykonával laik. 
STK předává do nejbližšího zasedání KR, R Michala Langera. 

 
  

Městská soutěž: 
 
Kohoutovice B – Bystrc B – utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP, oba týmy 
se dohodly na náhradním termínu utkání – čtvrtek 8.9.2022 v 17.00 hod. 
 
MCV A – St. Lískovec – v ZoU není uveden zástupce kapitána hostujícího družstva, u 
druhé branky hostujícího družstva, není uveden čas, R Roman Ševčík ID:04110074.  
STK předává R do KR. 
 
Dorost 
 
bez závad 
 

 

3. Odhlášení družstva Tuřany v kategorii st. přípravky 
 

 SK Tuřany zaslaly STK žádost o odhlášení družstva starší přípravky ze skupiny D. 
STK pro porušení § 7 bod 2 SŘF a § 35 bodu b) SŘF předává klub do nejbližšího 
zasedání DK. 

 

 STK upozorňuje všechny zúčastněné kluby, že po odhlášení výše uvedeného 
družstva, bude na losovacím čísle „ 8“ „volný los“ a rozlosování dle 
Bergerových tabulek pro „10“ družstev, zůstává v platnosti 

 
 
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 

 
 

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

