FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Jihomoravský krajský fotbalový svaz
Vídeňská 9, 639 00 Brno
Tel.: +420 777 222 170 E-mail: sekretar@jmkfs.cz

Úřední zprávy JmKFS č. 3 ze dne 6.8.2019
STK :

1. Změny termínu utkání
•
•
•

2. kolo I.B tř. dosp. sk. A: Medlánky – Podolí: SO 10.8.2019 v 17:00
2. kolo I.B tř. dosp. sk. B: Blížkovice – Šatov: NE 18.8.2019 v 10:30
3. kolo I. tř. dor. sk. B: M. Krumlov – Miroslav: NE 18.8.2019 v 10:30

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):
•

1. kolo Krajského poháru JmKFS: Dubňany – Rousínov: K utkání se nedostavil delegovaný
AR1, funkci AR1 převzal AR2 a pozici AR2 vykonával laik.

3. Udělení výjimky pro hráče Lukáš Surovec
•

STK na základě předložených lékařských zpráv ze specializovaného lékařského pracoviště
(Fakultní nemocnice Brno) a na základě vyjádření předsedy KM FAČR Zdeňka Psotky
umožňuje v soutěžním ročníku 2019/2020 nastoupení hráče Lukáš Surovec (ID 04110176)
z fotbalového klubu TJ Sokol Novosedly za družstvo v kategorii starších žáků.

4. Upozornění pro fotbalové kluby
• STK upozorňuje všechny fotbalové kluby na platné znění článku 24 bod 8 RFS, kdy do
kvóty pro udělené OT (ŽK) se započítávají i OT udělené funkcionářům družstva
(vedoucí, trenér, asistent trenéra, zdravotník atd.)
5. Upozornění pro fotbalové kluby
•

STK důrazně upozorňuje všechny fotbalové kluby na splnění povinnosti, vyplývající z § 10
bod 4 SŘF (nahrání soupisek do IS FAČR) a předložení seznamu hráčů sdruženého družstva
v termínech stanových v článku 12 bod 5a a 5b RFS pro SR 2019/2020.

6. Rousínov – Informace o uzavření příjezdové komunikace ke stadionu
Z důvodu rekonstrukce ulice Tyršova (příjezdová komunikace ke stadionu), která bude zcela
uzavřena do konce měsíce září 2019, je možný příjezd na stadion FK TJ Tatran Rousínov pouze
na základě označené objízdné trasy – viz níže přiložený plánek.

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

Různé:
1) Vážení funkcionáři, dovolte, abychom Vám oznámili, že vzhledem k úspěšné akci na barážové
utkání FC Zbrojovka Brno-FK Příbram, rozhodl VV JmKFS o pokračování vzájemné spolupráce mezi
JmKFS a klubem FC Zbrojovka Brno. Pro všechny podzimní utkání „A“ týmu FC Zbrojovky Brno bude
opět pro členy klubů sdružených pod JmKFS a jeho OFS (platí i pro děti a mládež) umožněn volný
vstup.
Sektor R a S je nachystaný a pro tuto sezonu bude i dětský koutek, kde budou různé atrakce jako
skákací hrad,malování atd. Vstup bude otevřený vždy hodinu před začátkem zápasu.

Pro zájemce je následující postup: Fotbalové kluby zašlou seznam uvedených osob opatřený razítkem
a podpisem odpovědného funkcionáře k rukám sekretáře JmKFS na email sekretar@jmkfs.cz,
nejpozději dva dny před termínem zápasu. Seznamy se tedy již nebudou zasílat přes OFS,ale rovnou
na JmKFS.

2) V rámci bližší spolupráce s klubem FC Zbrojovka Brno je nachystána i následující akce:

Chodíte darovat krev? Nebo byste rádi začali? Pak si symbolicky červeným písmem
poznamenejte do kalendářů datum 4. září! Právě v tento den dorazí zbrojováci do
Fakultní nemocnice Brno v rámci akce „Daruj krev se Zbrojovkou“. Fakultní
nemocnice Brno spolu se Zbrojovkou Brno a JmKFS vyhlašuje další ročník akce
„Daruj krev“. Ve středu 4.9.2019 přijďte na transfuzní a tkáňové oddělení
v Bohunicích a pomozte dobré věci.
Hráči Zbrojovky budou na místě zhruba od osmi do jedenácti plnit administrativní
úkony, pomáhat v šatně či s občerstvením - a samozřejmě psychicky podporovat
dárce.
Každý dárce také obdrží dvě vstupenky na utkání s Líšní (předběžný termín pátek
13. září). A bonus na závěr - všichni ti, kteří zvládnou od 4 září do 28. února příštího
roku darovat krev třikrát, obdrží odměnou VIP vstupenku pro sebe a svůj doprovod
na domácí zápas jarní části !
Vzhledem k dopolednímu termínu je pro pracující nutné požádat zaměstnavatele o
volno - dárcovství krve je v legislativě České republiky uvedeno v řadě obecně
závazných právních přepisů, jejichž společným jmenovatelem je úkon ve veřejném
zájmu.
3) Oznamujeme, že losování druhého kola poháru JmKFS se uskuteční dne 13.8.2019 při zasedání STK
JmKFS.

Vážení funkcionáři. Jen připomínáme zprávu z loňského roku,že IS FAČR zatím
nedokáže synchronizovat udělené tresty v krajském poháru a mistrovských soutěžích.
Pokud je tedy nějaký hráč v trestu např. za vyloučení v mistrovském zápase na konci
loňské sezony, je možné si trest odpykat v pohárovém utkání a naopak. V tomto případě
však trest sám nezmizí z databáze. Pokud budete přesvědčeni,že takový případ u vás
nastal, kontaktujte osobu sekretáře či předsedy DK JmKFS. Při pozdních reklamacích
nebude moci hráč nastoupit až do příštího zasedání DK.
Pozor: Týká se mužstev, která zároveň hrají krajský pohár a také mužstev, jejichž hráč si
trest přenesl z loňského soutěžního ročníku.

Bc.Josef Dvořáček-sekretář JmKFS

