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. 14 ze dne 23.10.2018
STK :
1. Změny termínu utkání











1. kolo KP dosp.: Ráječko – Vojkovice: SO 3.11.2018 v 11:45
1. kolo I.A tř. dosp. sk. A: Miroslav – Novosedly: SO 3.11.2018 v 14:00
1. kolo I.A tř. dosp. sk.B: Lednice – Rakvice: SO 3.11.2018 v 14:00
1. kolo I.B tř. dosp. sk.B: Blížkovice – M. Krumlov „B“: SO 3.11.2018 v 14:00
1. kolo I.B tř. dosp. sk.B: Únanov – V. Bítýška: NE 4.11.2018 v 14:00
1. kolo I.B tř. dosp. sk.C: Valtice – Mor. Nová Ves: SO 3.11.2018 v 14:00
1. kolo I. tř. dor. sk. A: Ráječko – Boskovice „B“: SO 3.11.2018 v 9:00
1. kolo I. tř. dor. sk. B: Miroslav – Novosedly: SO 3.11.2018 v 11:45
11. kolo KP ml. žáků: ČAFC – Ratíškovice/Dubňany: SO 27.10.2018 v 11:45
11. kolo I. tř. st. žáků: Svratka „B“ – Kohoutovice „B“: ÚT 30.10.2018 v 14:30

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):


12. kolo I.A tř. dosp. sk. A: Zastávka – Rajhradice: V ZoU není uveden zástupce kapitána
domácích.



12. kolo KP dosp.: Tišnov – Ivančice: Po ukončení SU byl udělen domácímu hráči č. 11
OT (ČK), což není zaznamenáno v příslušné kolonce ZoU, pouze ve zprávě R.



12. kolo I.B tř. dosp. sk. B: Újezd – Moravský Krumlov „B“: V ZoU není zdůvodněno
nastavení doby hry 2. poločasu utkání.



12. kolo I. tř. dor. sk. A: Dolní Loučky/Čebín – Bučovice: Utkání nebylo sehráno
z důvodu nedostavení se družstva hostů. STK pro porušení §7 bod 1d SŘF předává do
nejbližšího zasedání DK fotbalový klub Bučovice.



12. kolo I. tř. dor. sk. B: Miroslav – FK Znojmo: V 36. minutě utkání zraněn hráč hostů č.
13 Wrana Michal (ID 01090181), zranění v hlavičkovém souboji, hráč odvezen RZS.



12. kolo I. tř.dor. sk. C: Dambořice – Hroznová Lhota: ZoU nebyl potvrzen vedoucím
družstva domácích. STK za porušení §30 bodu 2i a §61 bodu 2 SŘF uděluje fotbalovému
klubu Dambořice pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč.



10. kolo KP st. žáků: Slatina/Slovan – Novosedly: Ve 37. minutě utkání zraněn hráč
domácích č. 14 Saviola Adam (ID 04030826), zranění levého kolena, hráč odvezen RZS.



10. kolo KP st. žáků: Boskovice – Ivančice: V ZoU není popsán pokutový kop.



10. kolo I. tř. ml. žáků sk. A: FKD – Kahan: V ZoU nejsou popsány pokutové kopy.

3. Projednání protestu fotbalového klubu Ráječko




STK projednala protest fotbalového klubu Ráječko týkající se chybně uvedeného střelce
branek v utkání 12. kola KP dosp.: Ráječko – Sparta Brno.
STK na základě zjištěných skutečností provedla dle §26 bod 1-4 Procesního řádů FAČR
kontrolu a na základě vyjádření KR a DFA konstatuje, že dle §27 bod 3 Procesního řádů
FAČR protest uznává jako důvodný v plném rozsahu.
STK za porušení §30 bod 2i SŘF uděluje fotbalovému klubu Ráječko pořádkovou pokutu ve
výši 300 Kč.

4. Projednání protestu fotbalového klubu Kuřim




STK projednala protest fotbalového klubu Kuřim týkající se vyloučení hráče v utkání 12. kola
KP dosp.: Kuřim – Start Brno.
STK na základě zjištěných skutečností provedla dle §26 bod 1-4 Procesního řádu FAČR
kontrolu a na základě vyjádření KR a DFA konstatuje, že dle §27 bod 2 Procesního řádu
FAČR protest zamítá jako neoprávněný.
STK za podání neoprávněného protestu dle přílohy Procesního řádu FAČR uděluje
fotbalovému klubu Kuřim poplatek ve výši 2000 Kč.

5. Podmínky účasti v soutěžích JmKFS – mládežnická družstva


STK uděluje finanční kompenzace následujícím fotbalovým klubům za nesplnění povinnosti
dle čl. 10 bod 4 RFS v součinnosti s § 33 bod 1-5 SŘF:
o
o
o
o
o

Pačlavice/Dětkovice
Rajhradice
Kozojídky
Babice nad Svitavou
Nikolčice

40.000 Kč
20.000 Kč
10.000 Kč
10.000 Kč
10.000 Kč

6. 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.

7. Zprávy DFA


Ze zprávy DFA z utkání 11. kola I.A tř. dosp. sk. A Zbraslav - Kunštát vyplývá, že domácí
oddíl nesplnil povinnost dle čl. 7 bod 7d RFS. STK za výše uvedené porušení článku uděluje
fotbalovému klubu Zbraslav pořádkovou pokutu ve výši 300 Kč. STK nařizuje fotbalovému
klubu Zbraslav splnit povinnost vyplývající z výše uvedeného článku – termín ihned.



Ze zprávy DFA z utkání 12. kola I.B tř. dosp. sk. C Charvátská Nová Ves - Moravská Nová
Ves vyplývá, že nebyla splněna povinnost dle čl. 8 bod 2h RFS. STK pro porušení výše
uvedeného článku uděluje fotbalovému klubu Charvátská Nová Ves pořádkovou pokutu ve
výši 300 Kč.

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

