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. 31 ze dne 14.5.2019
STK :

1. Změny termínu utkání
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27. kolo KP dosp.: Sparta Brno – Ráječko: SO 01.06.2019 v 10:30
25. kolo I.A tř. dosp. sk. B: Kyjov – Veselí nad Moravou: SO 01.06.2019 v 10:15
25. kolo I.B tř. dosp. sk. B: Jevišovice – Želešice: SO 01.06.2019 ve 13:30
25. kolo I.B tř. dosp. sk. C: Kobeřice – Velké Bílovice: SO 01.06.2019 v 10:30
23. kolo KP ml. dor.: Sparta Brno „B“ – Medlánky: ST 29.05.2019 v 18:00
23. kolo KP st. dor.: Sparta Brno „B“ – Medlánky: ČT 30.05.2019 v 17:30
22. kolo I. tř. dor. sk. C: Velké Bílovice – Mutěnice: NE 12.05.2019 ve 14:00
23. kolo KP st. a ml. žáků: Kyjov – Kuřim: SO 01.06.2019 ve 13:15+15:00 (st.+ml.)
Semifinále Krajského poháru žáků: Svratka Brno – Líšeň: ST 15.05.2019 v 17:30

2. Vznesené námitky a ostatní 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):
•

30. kolo KP dosp.: Svratka Brno – Start Brno: R nezatrhl kolonku předat STK (udělení
OT).

•

24. kolo KP dosp.: Mutěnice – Boskovice: V ZoU není zdůvodněno nastavení doby hry 2.
poločasu utkání.

•

22. kolo I.B tř. dosp. sk. B: Blížkovice – Veverská Bítýška: V ZoU není uvedeno
nastavení doby hry 2. poločasu utkání, pouze ve zprávě R.

•

22. Kolo KP ml. dor.: Kunštát/Žijeme hrou – Slatina/Slovan: ZoU nebyl potvrzen
vedoucím družstva domácích. STK pro porušení § 30 bod 2i SŘF v součinnosti s § 61 bod
2 SŘF uděluje fotbalovému klubu Kunštát/Žijeme hrou pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč.
V ZoU není popsán pokutový kop.

•

22. kolo I. tř. dor. sk. A: Boskovice „B“ – Bučovice: Utkání nebylo sehráno z důvodu
nedostavení se družstva hostů. STK pro porušení § 7 bod 1d SŘF předává fotbalový klub
Bučovice do nejbližšího zasedání DK.

•

22. kolo I. tř. dor. sk. A: Tišnov – Rousínov: Utkání bylo ukončeno v 70. minutě pro
pokles hráčů družstva hostů pod přípustných 7 dle Pravidel fotbalu. STK pro porušení § 7
bod 1i SŘF předává fotbalový klub Rousínov do nejbližšího zasedání DK.
V ZoU není uveden zástupce kapitána u domácích. V ZoU není zatržena kolonka předat
STK.

•

22. kolo I. tř. dor. sk. A: Ráječko – Rájec-Jestřebí: V ZoU nejsou uvedeni AR1 a AR2
laici, pouze ve zprávě R. V ZoU není uveden zástupce kapitána u hostů.

•

22. kolo I. tř. dor. sk. A: Malá Haná Knínice/Cetkovice – Kobeřice/Nížkovice: V utkání
nastoupili na straně domácích 2 hráči ročníku narození 2006 (mladší žáci). STK za
porušení § 30 bod 2b SŘF v součinnosti s § 30 bod 2i SŘF uděluje fotbalovému klubu
Malá Haná Knínice/Cetkovice pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč. STK dále předává
hlavního rozhodčího utkání do nebližšího zasedání KR za nedostatečnou kontrolu ZoU.

•

22. kolo I. tř. dor. sk. B: Višňové – Moravský Krumlov: Po ukončení utkání nebyl
funkční IS FAČR, z tohoto důvodu nemohl být ZoU uzavřen vedoucími družstev, a proto
ZoU uzavřel pouze R. STK bere na vědomí.
V ZoU není zatržena kolonka předat STK.

•

26. kolo KP ml. žáků: Novosedly – Břeclav: V ZoU je chybně uveden výsledek utkání.

•

26. kolo KP ml. žáků: Kuřim – Ivančice: V ZoU je uveden vedoucí domácího družstva
současně jako hlavní pořadatel utkání. STK pro porušení § 40 bod 3 SŘF uděluje
fotbalovému klubu Kuřim pořádkovou pokutu ve výši 200 Kč. STK dále předává R do
nejbližšího zasedání KR za nedostatečnou kontrolu ZoU.

•

26. kolo I. tř. st. a ml. žáků sk. B: Mutěnice – Hustopeče: K utkání se nedostavil
delegovaný R z důvodu zdravotní indispozice.

•

26. kolo I. tř. st. žáků sk. B: Sparta Brno „B“ – RAFK/Modřice: V ZoU nejsou uvedeni
AR1 a AR2 laici, pouze ve zprávě R.

3. Projednání protestu fotbalového klubu Dražovice
•

•
•

STK projednala protest fotbalového klubu Dražovice týkající se:
1. Neodůvodněného opakování PK v 70. minutě utkání
2. Neoprávněného udělení 2. ŽK a následné ČK pro domácího hráče č. 10
3. Neoprávněného udělení 2 ŽK a následné ČK pro domácího hráče č. 13
4. Předčasného ukončení utkání
STK dle § 26 bod 1-4 Procesního řádu FAČR provedla kontrolu a na základě vyjádření KR a
zprávy R v ZoU konstatuje, že dle § 27 bod 3 Procesního řádu FAČR uznává protest jako
částečně důvodný.
STK dále na základě vyjádření KR (postup dle PF-P5 odst. 20d) a zprávy R v ZoU konstatuje,
že došlo k porušení § 7 bod 1e SŘF, a z toho důvodu předává fotbalový klub Dražovice do
nejbližšího zasedání DK.

4. Zprávy DFA

•

Ze zprávy DFA z utkání 22. kola I.A tř. dosp. sk. A Žebětín – Líšeň „B“ vyplývá, že domácí
klub nezajistil na žádost DFA ZoU v tištěné podobě pro nefunkčnost tiskárny. STK pro
nesplnění čl. 11 bod 2 RFS JmKFS uděluje fotbalovému klubu Žebětín pořádkovou pokutu ve
výši 300 Kč.

5. Porušení čl. 8 bod 2l RFS JmKFS – Sparta Brno
•

STK na základě opakovaného porušení výše uvedeného článku uděluje fotbalovému klubu
Sparta Brno pořádkovou pokutu ve výši 1000 Kč.

6. Schválení čtvrtfinále Krajského poháru dospělých
•

STK schválila výsledky čtvrtfinále Krajského poháru dospělých a konstatuje, že v semifinále,
které bude sehráno ve středu 22.05.2019 v 17:30, se střetnou následující dvojice:
o Rousínov – Start
o Bohunice – Mutěnice

7. Moravský Krumlov – Informace o omezení příjezdové cesty do areálu klubu
Vzhledem k havarijnímu stavu příjezdové komunikace do areálu FC Moravský Krumlov není
možnost zajíždět vozidly nad 3,5 tuny (autobusy) až ke hřišti. Autobus je možné zaparkovat na
Klášterním náměstí nebo v přilehlých ulicích a ke hřišti cca 200 metrů dojít pěšky. Příjezd
osobními vozidly je možný až do areálu.
8. Upozornění pro fotbalové kluby a rozhodčí
•

STK důrazně upozorňuje všechny fotbalové kluby a rozhodčí, že je nepřípustné sdělovat,
předávat a přijímat identifikační údaje při uzavírání ZoU ze strany vedoucích družstev po
skončení utkání v IS FAČR. ZoU musí být vždy uzavřen osobně ze strany vedoucího
družstva!

•

STK upozorňuje všechny fotbalové kluby, že v ZoU jsou opakovaně uváděny v jednotlivých
kolonkách „funkcionáři a pořadatelé“ osoby mladší 18 let. Úprava a doplnění této
problematiky bude předmětem aktualizace Soutěžního řádu od 1.7.2019.

DK:
Veškerá rozhodnutí DK JmKFS jsou umístěna na úřední desce, viz. odkaz:
https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=315

Různé:
Bc.Josef Dvořáček-sekretář JmKFS

