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

Úřední zprávy JmKFS č. 17 ze dne 9.11.2021
STK :
1. SCHVALOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH UTKÁNÍ
STK JmKFS schvaluje:
•
•
•
•
•

•
•

•

všechna mistrovská utkání 15. kola KP dospělých
dohrávky mistrovských utkání I.A tř. dospělých
o dohrávka 11. kola Vyškov „B“ - Valtice (sk. B)
dohrávky mistrovských utkání I.B tř. dospělých
o dohrávka 13. kola Rájec-Jestřebí - Boskovice „B“ (sk. A)
všechna mistrovská utkání 15. kola KP st. a ml. dorostu
o vyjma utkání Vyškov/Dědice - Starý Lískovec/Bosonohy (st.)
dohrávky mistrovských utkání I. tř. dorostu
o dohrávka 13. kola Střelice - Křepice/Velké Němčice (sk. B)
o dohrávka 13. kola Hovorany/Čejkovice - Velká nad Veličkou (sk. C)
všechna mistrovská utkání 13. kola KP st. a ml. žáků
o dohrávka 11. kola Kohoutovice - Kuřim (ml.)
všechna mistrovská utkání 13. kola I. tř. st. a ml. žáků
o vyjma utkání Blansko „B“ - RDR Akademie (st. a ml. sk. A)
o vyjma utkání FKD - Žijeme hrou/Kunštát (st. sk. A)
dohrávka 2. kola Krajského poháru dospělých JmKFS
o utkání Bosonohy - Bohunice

2. ZMĚNY TERMÍNŮ UTKÁNÍ
Všechny změny termínů utkání jsou uvedeny v IS FAČR.
Všechny kluby žádáme o důsledné sledování a kontrolování IS FAČR.
V případě zjištěných nesrovnalostí prosíme o kontaktování STK JmKFS.
KR JmKFS obdržela změny prostřednictvím e-mailu.
3. ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉHO CHARAKTERU

STK projednala následující námitky sportovně technického charakteru uvedené v Zápisech o
utkání a další zjištěné nedostatky sportovně technického charakteru (vyjma nedostatků
areálů a hracích ploch):
•

15. kolo KP dosp.: Boskovice - MS Brno: Utkání bylo zahájeno 10 minut po ÚZ z
důvodu pozdního příjezdu hostů. STK pro porušení § 49 odst. 1 SŘF uděluje
fotbalovému klubu MS Brno pořádkovou pokutu ve výši 300 Kč.

•

15. kolo KP dosp.: Ratíškovice - Ivančice: Z utkání nebyla vložena část 2. poločasu
videozáznamu utkání na úložiště JmKFS. STK pro porušení čl. 8 bod l) RS JmKFS
uděluje fotbalovému klubu Ratíškovice pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč.

•

15. kolo KP dosp.: Rousínov - Moravský Krumlov: ZoU nebyl potvrzen vedoucím
družstva hostů. STK pro porušení § 30 bod 2i SŘF v součinnosti s § 61 bod 2 SŘF
uděluje fotbalovému klubu Moravský Krumlov pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč.

•

13. kolo I.B tř. dosp. sk. A: Rájec-Jestřebí - Boskovice „B“: Ve zprávě R není uvedena
informace o kontrole bezinfekčnosti, jsou v ní uvedeny pouze kontakty na zástupce
klubů - covid opatření.

•

15. kolo KP ml. dor.: Boskovice - Dubňany/Mutěnice: Utkání bylo předčasně
ukončeno ve 28. minutě za stavu 6:0 z důvodu poklesu hráčů hostů pod přípustných
7 dle Pravidel fotbalu. STK pro porušení § 7 bod 1i SŘF předává fotbalový klub
Dubňany/Mutěnice do nejbližšího zasedání DK.

•

13. kolo I. tř. st. a ml. žáků sk. B: Podluží - Hustopeče: Utkání starších žáků bylo
zahájeno 10 minut po ÚZ z důvodu pozdního příjezdu R (za tento pozdní příjezd
nenese R vinu). STK upozorňuje fotbalový klub Podluží na důsledné kontrolování
zadaného hřiště v IS FAČR, nestačí, aby bylo hlavní hřiště uvedeno pouze v poznámce
k utkání. Ze zprávy R v ZoU vyplývá, že v kabině rozhodčích nebyl k dispozici počítač a
že R nebylo po dobu obou utkání poskytnuto žádné občerstvení. STK pro porušení § 9
bod 1 SŘF v součinnosti s čl. 8 odst. 2 písm g) RS JmKFS uděluje fotbalovému klubu
Podluží pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč.

4. DOHRÁVKY MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JmKFS DO KONCE LISTOPADU 2021
STK provedla kontrolu všech utkání a konstatuje, že vzhledem k prodloužení podzimní
termínové listiny JmKFS do konce listopadu 2021 zbývá ještě odehrát následující mistrovská
utkání:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13. kolo KP dosp.: Mutěnice - MS Brno (ST 10.11.2021 v 18:00)
12. kolo KP dosp.: Líšeň „B“ - MS Brno (SO 13.11.2021 v 11:00)
1. kolo I.B tř. dosp. sk. A: Boskovice „B“ - Lipovec (SO 13.11.2021 ve 13:30)
15. kolo KP st. dor.: Vyškov/Dědice - Starý Lískovec/Bosonohy (ČT 11.11.2021 v
17:30)
11. kolo KP st. a ml. dor.: Novosedly - Kuřim (SO 13.11.2021 v 10:00+12:15)
1. kolo KP st. a ml. dor.: Starý Lískovec/Bosonohy - Ráječko/Rájec-Jestřebí (NE
14.11.2021 v 10:00+12:15)
10. kolo KP st. žáků: Kuřim - Břeclav (SO 13.11.2021 v 10:00)
1. kolo KP st. žáků: Sparta Brno „B“ - Svratka Brno (SO 13.11.2021 ve 12:00)
1. kolo KP ml. žáků: Kuřim - Hodonín „B“ (SO 13.11.2021 ve 12:00)

•
•
•
•
•

13. kolo I. tř. st. a ml. žáků sk. A: Blansko „B“ - RDR Akademie (ČT 11.11.2021 v
16:00+17:45)
10. kolo I. tř. st. a ml. žáků sk. A: Bystrc - RDR Akademie (SO 13.11.2021 v
10:00+11:45)
13. kolo I. tř. st. žáků sk. A: FKD - Žijeme hrou/Kunštát (ST 17.11.2021 v 10:45)
11. kolo I. tř. st. a ml. žáků sk. A: RDR Akademie - Start Brno (SO 20.11.2021 v
10:00+11:45)
1. kolo I. tř. st. a ml. žáků sk. B: Mikulov - RAFK (SO 13.11.2021 v 10:00+11:45)

5. PŘEDÁNÍ DK JmKFS - čl. 24 bod 8 RS JmKFS (peněžitá pokuta za udělené OT-ŽK)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KP dosp.: 4x ŽK Marek Tuza (ID 97101340) - Moravský Krumlov
KP dosp.: 4x ŽK Dominik Pořízek (ID 99060518) - Ráječko
KP dosp.: 4x ŽK Jan Pospíšil (ID 88061385) - Kuřim
KP dosp.: 4x ŽK Michal Kratochvíl (ID 91120908) - Bystrc
KP dosp.: 4x ŽK Radim Holešinský (ID 92081356) - Mutěnice
KP dosp.: 4x ŽK Marcel Čepil (ID 92101109) - Mutěnice
I.B tř. dosp. sk. A: 4x ŽK Patrik Bayer (ID 88120552) - Boskovice „B“
KP st. dor.: 4x ŽK Matěj Štýbl (ID 04060706) - Vojkovice
KP st. dor.: 4x ŽK David Suttner (ID 05010885) - Veselí/Strážnice
I. tř. dor. sk. C: 4x ŽK Zdeněk Melichar (ID 06120005) - Velká nad Veličkou

6. ROZHODNUTÍ VV JmKFS ZE DNE 19.10.2021 - ZRUŠENÍ VÝJIMEK PRO HRÁČE
•

VV JmKFS zrušil od 01.01.2022 veškeré udělené výjimky u chlapců v kategorii žáků a
dorostu ohledně startu hráčů za mladší kategorie, než do které svým věkem spadají.
Soutěže se nadále budou řídit dle platných ustanovení Soutěžního řádu fotbalu FAČR.

7. TERMÍNOVÁ LISTINA JmKFS PRO JARNÍ ČÁST SR 2021/2022
•
•
•

•

VV JmKFS na svém zasedání schválil Termínovou listinu JmKFS pro jarní část
soutěžního ročníku 2021/2022.
Termínová listina JmKFS pro jarní část SR 2021/2022 byla zaslána klubům
prostřednictvím sekretariátu JmKFS v podobě mimořádné úřední zprávy.
STK stanovila pro jarní část SR 2021/2022 následující termíny začátků soutěží JmKFS:
o dospělí a dorost - víkend 19.-20.03.2022
o žáci - víkend 26.-27.03.2022
Informace o zadávání hlášenek v IS FAČR pro jarní část bude zveřejněna po odehrání
všech mistrovských utkání podzimní části SR 2021/2022.

8. FOTOGRAFIE HRÁČŮ V IS FAČR
•
•

STK žádá všechny kluby o kontrolu aktuálnosti nahraných fotografií jednotlivých
hráčů klubu.
V případě neaktuálnosti stávající fotografie (neodpovídá aktuálnímu věku a vzhledu
hráče) žádáme o nahrání fotografie nové.

9. SOUTĚŽNÍ ŘÁD FAČR - PRAVIDLA PROTI ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19
•

•

STK připomíná všem fotbalovým klubům ustanovení Přílohy č. 6 Soutěžního řádu
Fotbalové asociace České republiky, které stanovuje pravidla proti šíření nemoci
COVID-19:
https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy/294?category=1
Všechny členské kluby FAČR mají za povinnost se těmito ustanoveními řídit.

10. FAČR - EPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA PRO KONÁNÍ AMATÉRSKÝCH SOUTĚŽÍ
•

Aktuální hygienicko-protiepidemická opatření FAČR pro konání amatérských soutěží
ze dne 01.11.2021:
https://facr.fotbal.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-pro-konani-amaterskychsoutezi-od-1-11-2021/a15225

11. TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ STK JmKFS
Příští zasedání STK JmKFS se uskuteční v úterý dne 16. 11. 2021 v 15:30 hod. v sídle JmKFS.

Dominik Bureš-předseda STK JmKFS – tel: 605

464 868

Email: stk@jmkfs.cz

DK:
Veškerá rozhodnutí DK JmKFS najdete na tomto odkaze na Úřední desce JmKFS:
https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=315
Ing.Zdeněk Dufek – předseda DK JmKFS-tel: 605 764 511 – dk@jmkfs.cz

Různé:

Bc.Josef Dvořáček-sekretář JmKFS

