FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Jihomoravský krajský fotbalový svaz
Vídeňská 9, 639 00 Brno
Tel.: 777 222 170 E-mail: sekretar@jmkfs.cz

Mimořádná úřední zpráva JmKFS ze dne 5.8.2021
1. Rozhodnutí VV FAČR na aktualizovaná opatření pro konání amatérských soutěží:
https://facr.fotbal.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-pro-konani-amaterskych-soutezi-k-5-82021/a14583
2. KR upozorňuje oddíly zejména hrající I.B třídu dospělých a KP dorostu, že vzhledem k počtu utkání a vytížení
aktuálního stavu rozhodčích JmKFS příp.OFS/MěFS nebude možné obsadit všechna utkání delegovanými
asistenty rozhodčího. Pokud taková situace nastane je nutné mít připravené oddílové AR bez kterých není
možné utkání sehrát.
3. STK obdržela oficiální prohlášení o odhlášení družstva TJ Slavoj Velké Pavlovice ze soutěže I. tř. dorostu sk. C.
Všechna mistrovská utkání tohoto družstva jsou oficiálně zrušena.
STK a DK se bude případem zabývat na svém nejbližším zasedání.
4. Na základě informací zveřejněných na Losovacím aktivu JmKFS v červnu 2021 oznamujeme, že již můžete
čerpat finanční prostředky na mládežnická družstva z dotace Jm Kraje, na základě podepsané smlouvy mezi
hejtmanem JmK a předsedou VV JmKFS.

Podmínky čerpání jsou následující:
•

•
•
•
•
•
•

Na každé startující a řádně přihlášené družstvo mládeže v soutěžích JmKFS v SR 2021/2022 připadá částka
7.500,-Kč. V kategoriích st.a ml. dorostu a st. a ml. žáků se mužstva počítají jako jedno družstvo
dohromady!!!!
Prostředky budou čerpány výhradně na dopravu mužstev k mistrovským utkáním.
Tato dotace se nevztahuje na soutěž krajských přípravek !!!
U družstev startujících na sdružený start se jako příjemce dotace počítá vždy prvně uvedené družstvo na
přihlášce JmKFS a potažmo v IS FAČR.
Na vystavených fakturách za dopravu musí být vždy uveden jako odběratel Jihomoravský krajský fotbalový
svaz (fakturační údaje naleznete na webových stránkách JmKFS).
Pro podrobnější informace neváhejte kontaktovat hlavní účetní JmKFS paní Ladislavu Bednářovou na tel:
542 213 273 nebo sekretáře JmKFS pana Josefa Dvořáčka.
Dotace musí být řádně vyčerpána do konce listopadu roku 2021!!!!!

Bc.Josef Dvořáček – sekretář JmKFS

