FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Jihomoravský krajský fotbalový svaz
Vídeňská 9, 639 00 Brno
Tel.: 731 452 808 E-mail: sekretar@jmkfs.cz

Úřední zprávy JmKFS č. 12 ze dne 10.10.2018
STK :
1. Změny termínu utkání






11. kolo KP dosp.: Bosonohy – Boskovice: SO 13.10.2018 v 11:00
13. kolo I.A tř. dosp. sk. B: Velká nad Veličkou – Kyjov: SO 27.10.2018 ve 14:00, hřiště
Velká nad Veličkou (změna pořadatelství)
11. kolo I.B tř. dosp. sk. B: Jevišovice – Blížkovice: SO 13.10.2018 v 15:00, hřiště
Mikulovice
11. kolo I.B tř. dosp. sk. C: Vacenovice – Kněždub: SO 27.10.2018 ve 14:00
9. kolo KP žáků: Ivančice – Kohoutovice: SO 13.10.2018 v 9:00+10:45 (st.+ml.), hřiště
Řeznovice

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):


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



10. kolo I.A tř. dosp. sk. B: Lednice – Dubňany: Ve 42. minutě utkání zraněn hráč hostů č.
12 Kordula Alex (ID 99120126), zranění pravé holeně, odvezen RZS.



10. kolo I.B tř. dosp. sk. A: Lipovec – Rájec-Jestřebí: R nezatrhl kolonku předat STK
(udělení OT).



10. kolo I.B tř. dosp. sk. B: Želešice – Veverská Bítýška: Před začátkem SU a o
poločasové přestávce nefungoval počítač. ZoU byl zahájen přes mobilní telefon, po
ukončení utkání již počítač fungoval. STK bere na vědomí.



10. kolo I.B tř. dosp. sk. B: Újezd – Pohořelice: V ZoU je chybně uvedeno nastavení doby
hry 2. poločasu utkání, opraveno ve zprávě R.



10. kolo I.B tř. dosp. sk. C: Velké Bílovice – Strážnice: Před utkáním došlo po dohodě
s obsazovacím úsekem k výměně na pozici HR z důvodu jeho zranění. Původně
delegovaný HR se přesunul na pozici AR2, AR2 zaujal pozici AR1 a AR1 vykonal funkci
HR. STK bere na vědomí.



10. kolo KP st. dor.: Újezd/Tuřany – ČAFC: K utkání se nedostavil delegovaný AR2
(OFS Brno-venkov).



10. kolo KP ml. dor.: Újezd/Tuřany – ČAFC: K utkání se nedostavil delegovaný AR1
(OFS Brno-venkov).



10. kolo I. tř. dor. sk. A: Tišnov – Rájec-Jestřebí: V ZoU není uvedena doba hry 2.
poločasu utkání.



10. kolo I. tř. dor. sk. A: FKD – Boskovice „B“: V ZoU není popsán pokutový kop.



10. kolo I. tř. dor. sk. B: Velké Pavlovice – Hustopeče: V ZoU není uveden zástupce
kapitána domácích.



10. kolo I. tř. dor. sk. C: Bzenec – Lužice: V ZoU není uveden zástupce kapitána
domácích.



8. kolo KP st. žáků: Boskovice – Slatina/Slovan: V hlavičce ZoU je chybně uveden
konečný výsledek utkání (uvedeno 7:0, správně 7:2).



8. kolo KP st. žáků: Rosice – Ivančice: ZoU nebyl potvrzen vedoucím družstva hostů. STK
za porušení §30 bodu 2i a §61 bodu 2 SŘF uděluje fotbalovému klubu Ivančice
pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč. Dále R nezatrhl kolonku předat STK (nepotvrzení
zápisu).



8. kolo KP ml. žáků: Boskovice – Slatina/Slovan: V ZoU není popsán pokutový kop.

3. Upozornění pro fotbalové kluby a rozhodčí


STK upozorňuje všechny fotbalové kluby na splnění povinnosti dle čl. 22 bod 2 RFS



STK doporučuje, aby při soutěžních utkáních byly veškeré nápoje mimo prostor restaurace a
přilehlé zahrádky podávány pouze v plastových či papírových kelímcích.

4. Zprávy DFA


Ze zprávy DFA z utkání 5. kola KP dosp. Svratka – Ráječko vyplývá, že nebyla splněna
povinnost dle čl. 8 bod 2l RFS. STK pro porušení výše uvedeného článku uděluje fotbalovému
klubu Svratka Brno pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč.



Ze zprávy DFA z utkání 10. kola KP dosp. Svratka – Bosonohy vyplývá, že nebyla splněna
povinnost dle čl. 8 bod 2l RFS. STK pro porušení výše uvedeného článku uděluje fotbalovému
klubu Svratka Brno pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč.



Ze zprávy DFA z utkání 5. kola KP dosp. Bosonohy – Moravský Krumlov vyplývá, že nebyla
splněna povinnost dle čl. 8 bod 2l RFS. STK pro porušení výše uvedeného článku uděluje
fotbalovému klubu Bosonohy pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč.

5. Termín příštího jednání STK
Příští jednání STK se uskuteční v úterý dne 16. 10. 2018 od 15.30 h.

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

