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Úřední zprávy MěFS č. 19 ze dne 28.3.2023 
 

 

 

Zprávy STK: 
 

 

1. Změna termínů utkání: 

2. Schvalování výsledků: 

STK projednala námitky sportovně technického charakteru uvedené v ZoU (vyjma 
nedostatků areálů a hracích ploch)  
 
Městský přebor: 
 
Soběšice B – Chrlice – v ZoU v kolonce „zpráva R“ je uvedeno, že v „65 M“ byl z důvodu 
indispozice vyměněn AR1, který byl nahrazen AR2 a pozici AR2 zaujal OPR.  
STK bere na vědomí. 
 
Obřany – Řícmanice – v ZoU není uvedeno střídání hráčů obou družstev. 
Na straně domácích hráče č. „9“ střídal hráč č.“2“ v „62M“ a na straně hostů hráče č. „2“ 
vystřídal hráč č. „5“ v „65M“ a hráče č. „3“, vystřídal hráč č. „6“ v „74M“.  
R Roman Ševčík ID: 04110074. STK předává R do KR. 

 

3. 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO 
 

IČ: 22880381    bank. spojení: 2698294379/0800 
 

Vídeňská 470/9,  639 00  Brno 
 

Telefon: 732 210 467   E-mail: sekretar@fotbalbrno.cz  
 

mailto:sekretar@fotbalbrno.cz


2 

 

  Městský přebor mladší žáci sk. B, domácí hřiště Prace/Slatina je v Praci: 
 

10 kolo: Prace/Slatina – Lelekovice SO 15.4. 13,30, hř. Prace 
11 kolo: Tuřany - Prace/Slatina NE 23.4. 10,00 
12. kolo: Prace/Slatina – Slovan/Slatina SO 29.4. 13,30, hř. Prace 
13. kolo: Prace/Slatina – MS Brno SO 6.5. 13,30, hř. Prace 
14 kolo: Chrlice - Prace/Slatina 
15. kolo: Prace/Slatina – Řečkovice SO 20.5. 13,30, hř. Prace 
16 kolo: Řícmanice - Prace/Slatina 
17. kolo: Prace/Slatina – Bílovice/Obřany SO 3.6. 13,30, hř. Prace 
18 kolo: Zbrojovka dívky - Prace/Slatina 
 

 

4. Svratka - žádost o dodatečné zařazení družstva v kategorii ml. žáků 
STK projednala písemnou žádost od FK Svratka o dodatečné zařazení družstva do 
soutěže ml. žáci sk. „A“ na losovací číslo „9“ (volný los), jako družstvo Svratka 
„C“. 
STK žádost FK Svratka schvaluje a sděluje, že družstvo Svratka „C“ (hospitant) si bude 
individuálně domlouvat přátelská utkání se soupeři v daném kole, kteří mají dle 
rozlosování (doma/venku) tzv. „volný los“. 
Družstvo Svratka „C“ v uvedené soutěži nebude uvedeno v IS FAČR, je proto 
nutné na každé dohodnuté utkání vyplnit papírový ZoU.  
 

5. Slatina - žádost o dodatečné zařazení družstva v kategorii st. přípravky: 
STK projednala písemnou žádost od FK Slatina o dodatečné zařazení družstva do 
soutěže st. přípravka sk. „D“ na losovací číslo „8“ (volný los), jako družstvo 
Slatina „B“. 
STK žádost FK Slatina schvaluje a sděluje, že družstvo Slatina „B“ (hospitant) si bude 
individuálně domlouvat přátelská utkání se soupeři v daném kole, kteří mají dle 
rozlosování (doma/venku) tzv. „volný los“. 
Družstvo Slatina „B“ v uvedené soutěži nebude uvedeno v IS FAČR, je proto nutné 
na každé dohodnuté utkání vyplnit papírový ZoU.  
 

10 kolo: Slatina B – Chrlice PÁ 14.4. 15,30 
11 kolo: Řečkovice B – Slatina B 
12. kolo: Slatina B – Soběšice PÁ 28.4. 15,30 
13. kolo: Obřany B –Slatina B 
14 kolo: Slatina B – Lelekovice PÁ 12.5. 16,00 
15. kolo: Slatina B – Bohunice B PÁ 19.5. 16,30 
16 kolo: Slatina A – Slatina B PÁ 26.5. 16,30 
17. kolo: Slatina B – Žebětín SO 3.6. 10,30 
18 kolo: MCV – Slatina B 

  

6. Soupisky a seznamy - termíny 
STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby na povinnost nahrání soupisky družstva 
v aplikaci IS FAČR v termínu, který stanovuje §10 bod 4 SŘF (3 dny před zahájením 
jarní části SR 2022/2023) a dále fotbalové kluby  žádá o zaslání seznamů 
sdružených družstev v kategorii žáků, pro jarní část SR 2022/2023 v termínu do 
10.4.2023. 
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7. 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 bude toto vyžadováno u všech soutěží bez výjimky a 
bude rozhodčím kontrolováno. Doporučujeme označit hlavního pořadatele 
vestou s nápisem „hlavní pořadatel“.  

 

 STK žádá kluby, aby uváděly hráče do zápisu tak, aby byla vždy na začátku 
uvedena nastupující sestava včetně kapitána, a to vždy podle čísel vzestupně. 
Na prvním místě bude uveden brankář. 

 
 

     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

