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. 1 ze dne 7.7.2021
STK :
1) INFORMACE PRO FOTBALOVÉ KLUBY A ROZHODČÍ
● STK upozorňuje všechny fotbalové kluby na splnění povinnosti nahrát
do IS FAČR hlášenky pro SR 2021/2022 do neděle 18. 7. 2021 (čl. 5
bod 3 RS JmKFS).
● STK žádá všechny fotbalové kluby o kontrolu správnosti zadaných
domácích hřišť u jednotlivých utkání v IS FAČR.
● STK žádá všechny fotbalové kluby, které dosud neměly v soutěžích
JmKFS zařazeno žádné družstvo, nebo které chtějí jako domácí hřiště
využívat některý z dosud neschválených areálů, aby STK předložily
ŘPS, plánek areálu potvrzený příslušným OFS a „Prohlášení
pořadatelského klubu“ do neděle 18. 7. 2021 (čl. 7 bod 2 RS JmKFS).
● Pro SR 2021/2022 nesmí být schválený ŘPS, plánek areálu potvrzený
příslušným OFS a „Prohlášení pořadatelského klubu“ starší než 1. 7.
2016 (čl. 7 bod 2 RS JmKFS).
● STK upozorňuje všechny fotbalové kluby hrající soutěž KP dospělých
na povinnost natáčení a včasného nahrání kompletního utkání na
příslušné úložiště poskytnuté ze strany JmKFS (čl. 8 bod 2 písm. l) RS
JmKFS).
Nové minimální podmínky kvality natáčeného videozáznamu utkání:
○ kamera na stativu
○ natáčení ze středu hřiště z vyvýšeného místa
○ přibližování a oddalování videa dle herních situací
○ natáčení videa se zvukovým záznamem

● STK žádá všechny fotbalové kluby hrající soutěž KP dospělých o
nahlášení barvy domácí sady dresů do soboty 31. 7. 2021 (čl. 8 bod 11
RS JmKFS).
● STK upozorňuje všechny fotbalové kluby a rozhodčí na změny v
oblasti střídání hráčů v utkání. Od SR 2021/2022 jsou zavedeny v
jednotlivých soutěžích následující formy střídání dle čl. 11 RS JmKFS:
○ Všechny soutěže dospělých - je povoleno střídání 5 hráčů s tím,
že od 81. minuty utkání řádné hrací doby lze do konce utkání
vystřídat nejvýše 3 hráče
○ KP st. a ml. dorostu - je povoleno střídání 7 hráčů
○ I. tř. dorostu - je povoleno opakované střídání s tím, že v
posledních 10 minutách utkání lze již vystřídat pouze 2 hráče
○ Všechny soutěže st. žáků - je povoleno opakované střídání s
tím, že v posledních 10 minutách utkání lze již vystřídat pouze 2
hráče
○ Všechny soutěže ml. žáků - je povoleno opakované střídání bez
omezení
■ Procedura opakovaného střídání je popsána v Pravidle 3
Pravidel fotbalu.
■ STK žádá KR JmKFS o předání výše uvedených
informací rozhodčím na nejbližším semináři rozhodčích.
● STK upozorňuje všechny fotbalové kluby na včasné nahrání soupisek
družstev do IS FAČR a na včasné zaslání seznamů sdružených
družstev. Pro oba případy jsou stanoveny následující termíny (čl. 12
bod 5 RS JmKFS):
Dospělí a dorost - do středy 4. 8. 2021
Žáci - do středy 18. 8. 2021
2) NESPLNĚNÍ POVINNOSTI DLE čl. 3 bod 3 RS JmKFS
● STK uděluje následujícím fotbalovým klubům dle čl. 3 bod 3 RS JmKFS
pořádkovou pokutu ve výši 1.000 Kč za neúčast na losovacím aktivu
JmKFS 2021:
○ Nikolčice
○ Valtice
○ Křepice
○ Hovorany
○ Tasovice
○ Šatov
3) ZAHÁJENÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2021/2022

● V souladu se Soutěžním řádem fotbalu FAČR § 5 odst. 4 je dnem 1. 7.
2021 rozlosován a zahájen soutěžní ročník 2021/2022.
4) FC KUŘIM - VÝJIMKA PRO HRÁČE ADAMA PETRÁSKA
● STK obdržela žádost fotbalového klubu FC Kuřim o udělení výjimky pro
hráče Adama Petráska (ID 04061320), aby mohl v SR 2021/2022
nastupovat v kategorii mladšího dorostu. K oficiální žádosti klubu byly
přiloženy 3 lékařské zprávy ze specializovaných lékařských pracovišť.
● STK na základě předložených lékařských zpráv ze specializovaných
lékařských pracovišť (Fakultní nemocnice Brno) a na základě
doporučení KM JmKFS umožňuje v soutěžním ročníku 2021/2022
nastoupení hráče Adama Petráska (ID 04061320) z fotbalového klubu
FC Kuřim za družstvo v kategorii mladšího dorostu.
● STK žádá KR JmKFS o předání této informace rozhodčím na nejbližším
semináři rozhodčích.
5) NOVÝ ADRESÁŘ ODDÍLŮ JmKFS 2021/2022
STK JmKFS vydává pro nadcházející soutěžní ročník 2021/2022 nový
adresář oddílů. Jelikož je vytvořen ve formě sdíleného Google
dokumentu, prosíme všechny kluby o jeho online vyplnění a kontrolu v
termínu do neděle 11. 7. 2021.
● Kompletní informace naleznete v příloze Úřední zprávy JmKFS.
●

6) TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ STK JmKFS
Příští zasedání STK JmKFS se uskuteční v (bude upřesněno) 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:
1) V termínu od 16.7.-30.7.2021 je provoz sekretariátu JmKFS z důvodu
čerpání dovolené velmi omezen. V naléhavých případech kontaktujte
předsedu STK JmKFS pana Dominika Bureše (tel: 605 464 868) nebo GTM
pana Stanislava Schwarze (tel: 734 447 990).

Bc.Josef Dvořáček-sekretář JmKFS

