
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 8 ze dne 20.9.2022 
 

 

 

Zprávy STK: 
 

 

1. Změna termínů utkání: 

Dorost: 
Řícmanice – St. Lískovec B   čtvrtek 27.9.2022 v 16.30 hod. 
 
STŽ: 
Start B – Bystrc B     neděle 25.9.2022 ve 12.00 hod. 
Tuřany – Ochoz     neděle 2.10.2022 v 10.30 hod. 
Tuřany – MS/Nový Lískovec   neděle 16.10.2022 v 10.30 hod. 
Start B – Chrlice     neděle 9.10.2022 ve 12.00 hod. 
Tuřany – Bystrc B     neděle 30.10.2022 v 10.30 hod. 
 
MLŽ A: 
Start B – Bystrc B     neděle 25.9.2022 v 10.30 hod. 
Start B – Zbrojovka     neděle 9.10.2022 v 10.30 hod. 
Ochoz – Zbrojovka     středa 5.10.2022 v 16.30 hod. 
 
MLŽ B: 
Bílovice/Obřany – Řečkovice   středa 28.9.2022 v 16.00 hod. 
Tuřany – Zbrojovka (d)    neděle 2.10.2022 v 9.00 hod. 
Tuřany – MS Brno     neděle 16.10.2022 v 9.00 hod. 
Tuřany – Slovan/Slatina    neděle 30.10.2022 v 9.00 hod. 
 
STP A: 
Svratka A – Sparta U11B    středa 28.9.2022 v 10.00 hod. 
Svratka B – Bystrc A    středa 28.9.2022 v 10.00 hod. 
 
STP B: 
Svratka C – Obřany A    pátek 23.9.2022 v 17.00 hod., bez   
                                                                                                   čekací doby 
MS Brno A – Bystrc B    čtvrtek 29.9.2022 v 16.30 hod. 
 
MLP A: 
Bystrc A – Zbrojovka    pátek 23.9.2022 v 16.30 hod. 
 
MLP C: 
ČAFC – Medlánky B    úterý 27.9.2022 v 16.30 hod. 
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2. Schvalování výsledků: 

STK projednala námitky sportovně technického charakteru uvedené v ZoU (vyjma 
nedostatků areálů a hracích ploch)  
 
Městský přebor: 
 
Slovan B – Start B – v ZoU není u domácího družstva označen brankář, upřesněno až ve 
zprávě R. STK žádá domácí tým o pečlivé vyplňování zápisu. 
  

 
Městská soutěž: 
 
Žebětín B – Lokomotiva B – v ZoU je uvedeno, že SU bylo předčasně ukončeno v  
„58 M“, z důvodu zranění hráče hostujícího družstva Michala Trojáčka ID: 87071489 – 
zlomenina dolní levé končetiny, přivolána RZS.  
ZoU není předán STK a je zde uvedena doba hry druhého poločasu „45 M“, R Anke 
Vladislav ID: 99121590. STK předává R do KR za chybně uvedené údaje v ZoU  
STK žádá obě družstva, aby se dohodla na náhradním termínu pro sehrání daného 
SU, termín IHNED!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
V případě nedoložení dvoustranné dohody, STK termín nařídí na 28.9.2022. 
 
Dorost: 
 
Prace/Slatina - Bílovice – v ZoU není uveden AR1 a AR2,  
R Marek Havrlant ID: 06051151. STK předává R do KR. 
 
Řícmanice – St. Lískovec B – SU nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé HP, obě 
družstva se dohodla na náhradním termínu ve čtvrtek 27.9.2022 v 16:30 hod. 
 
Obřany – Bystrc B – k SU se nedostavil delegovaný rozhodčí Pavel Sperát  
ID: 03101581. STK předává R do KR.  
V ZoU je uveden hlavní pořadatel, který je současně uveden jako rozhodčí laik, v ZoU je 
dále chybně uveden poločas utkání (0:0), správný poločasový výsledek 1:1. 
STK pro porušení §40 bodu 3 SŘF uděluje FK Obřany pořádkovou pokutu ve výši  
200,- Kč. 
 
St. žáci: 
 
Jundrov – Chrlice – v ZoU není uveden AR1, R Tomáš Vaněk ID: 05111057.  
STK předává R do KR. 
 
Ochoz – MS Brno/Nový Lískovec – v ZoU není uvedena dohoda o rozhodčím laikovi. 
STK žádá pořádající klub o pečlivé vyplňování ZoU. 
 
Jundrov – MS Brno/Nový Lískovec – v ZoU není uveden AR1 a AR2.  
STK pro porušení §50 bodu 10 SŘF uděluje FK Jundrov pořádkovou pokutu ve výši  
100,- Kč. 
 
 
 



 

Bystrc B – Řečkovice – v ZoU není uveden AR1 a hlavní pořadatel,  
R Filip Voslář ID: 05020596. STK předává R do KR.  
STK pro porušení §53 bodu 1a) SŘF uděluje FK Bystrc pořádkovou pokutu ve výši  
200,- Kč. 
 
 
Ml. žáci sk. A: 
 
Nový Lískovec – Zbrojovka – v ZoU je uveden trenér domácího družstva současně jako 
rozhodčí laik, kapitán domácího družstva je uveden mimo základní sestavu.  
STK pro porušení §50 bodu 12 SŘF uděluje FK Nový Lískovec pořádkovou pokutu ve 
výši 200,- Kč. 
 
Sparta U11 – Start B – v ZoU nejsou hráči hostujícího družstva seřazeni podle čísel.  
STK žádá družstvo Start B, o pečlivé vyplňování ZoU. 
 
Ochoz – Bohunice B – v ZoU není kapitán hostujícího družstva uveden v základní 
sestavě. STK žádá družstvo Bohunice B, o pečlivé vyplňování ZoU. 
 
Ml. žáci sk. B: 
 
Zbrojovka (d) – MS Brno – v ZoU nejsou na straně domácího družstva, hráči seřazeni 
podle čísel. STK žádá družstvo Zbrojovka, o pečlivé vyplňování ZoU. 
 
Starší přípravka sk. A: 
 
bez závad 
 
Starší přípravka B: 
 
St. Lískovec – Svratka C – v ZoU není na straně hostujícího družstva uveden kapitán. 
STK žádá družstvo Svratka C, o pečlivé vyplňování zápisu. 
 
Jundrov – Líšeň U10 A – v ZoU není uveden výsledek poločasu, konečný výsledek a 
doba hry. STK žádá FK Jundrov, o pečlivé vyplňování zápisu. 
 
Starší přípravka C: 
 
bez závad 
 
Starší přípravka D: 
 
Chrlice – Bohunice B – v ZoU není uvedena dohoda o rozhodčím laikovi a na soupisce je 
více hráčů, než je povoleno. STK žádá FK Chrlice, o pečlivé vyplňování zápisu. 
 
Mladší přípravka A: 
 
Zbrojovka – Zbrojovka (d) – ZoU není potvrzen vedoucím hostujícího družstva.  
STK pro porušení §30 bod 2i SŘF v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje FK Zbrojovka 
pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč. 
 
Sparta U9 – Bystrc A - ZoU není potvrzen vedoucím domácího družstva.  
STK pro porušení §30 bod 2i SŘF v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje FK Sparta 
pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč. 
 



 

Mladší přípravka B: 
 
Svratka B – Start – v ZoU není uveden kapitán na straně domácího družstva.  
STK žádá družstvo Svratka B, o pečlivé vyplňování ZoU. 
 
Mladší přípravka C: 
 
bez závad 
 
Mladší přípravka D: 
 
Chrlice - Žebětín – v ZoU není uveden kapitán hostujícího družstva.  
STK žádá družstvo Žebětína, o pečlivé vyplňování ZoU. 
 

 

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. Prace/Slatina - žádost o dodatečné zařazení družstva v kategorii ml. 
 žáků: 

 
STK projednala písemnou žádost od sdruženého družstva Prace/Slatina o 
dodatečné zařazení družstva do soutěže ml. žáci sk. „B“ na losovací číslo „7“ 
(volný los), jako sdružené družstvo Prace/Slatina. 
 
STK žádost sdruženého družstva Prace/Slatina schvaluje a sděluje, že sdružené 
družstvo Prace/Slatina (hospitant) si bude individuálně domlouvat přátelská utkání se 
soupeři v daném kole, kteří mají dle rozlosování (doma/venku) tzv. „volný los“. 
  

  Sdružené družstvo Prace/Slatina v uvedené soutěži nebude uvedeno v IS FAČR,  je 
 proto  nutné na každé dohodnuté utkání vyplnit papírový ZoU.  

 
Termíny utkání: 
 
4. kolo 14.9. Prace/Slatina – Moravská Slavia 6:1 
5. kolo 17.9. Chrlice – Prace/Slatina 3:1 
6. kolo Řečkovice – Prace/Slatina – bude upřesněno 
7. kolo Prace/Slatina – Řícmanice, sobota 1.10. v 13,30, hřiště Prace 
8. kolo Bílovice/Obřany – Prace/Slatina, sobota 8.10. v 13,30, hřiště Prace  
9. kolo Prace/Slatina – Zbrojovka (d), sobota 15.10. v 13,30, hřiště Prace 
2. kolo Prace/Slatina – Tuřany, sobota 22.10. v 13,30, hřiště Prace 
1. kolo Lelekovice - Prace/Slatina – bude upřesněno 

 
 
 
 



 

 
 
 

5. Seznamy trenérů - čl. 22 bod 2 RFS pro SR 2022/2023 
STK upozorňuje níže uvedený fotbalový klub na nesplnění povinnosti, vyplývající 
z článku 22 bod 2 RFS pro SR 2022/2023. 
Povinnost, vyplývající z výše uvedeného článku RFS, ke dni 20.9.2022, nesplnil níže 
uvedený FK klub a je postižen ze strany STK pořádkovou pokutou ve výši 400,- Kč.  
 
Svratka Brno 
 
STK současně žádá FK Svratka Brno o zaslání seznamu trenérů IHNED, jinak bude 
klub předán do nejbližšího zasedání DK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 
6. Informace pro kluby: 
 

 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, že v případě nedodržení odehrání SU v daném dni a čase, 
bude daný klub předán do disciplinární komise. 

 

 STK důrazně upozorňuje Všechny členské kluby a delegované rozhodčí na 
povinnost vyplývající z §61 bod 2 SŘF (uzavření ZoU), je zakázáno jakkoliv a 
komukoliv sdělovat potvrzovací kód ZoU (číselný kód/ za lomítkem 
r.č.)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 

     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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