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. 15 ze dne 30.10.2018
STK :
1. Změny termínu utkání
 1. kolo I. tř. dor. sk. A: Rousínov – Šlapanice/Blažovice: NE 4.11.2018 v 14:00, nařízení
STK

1. kolo I. tř. dor. sk. B: M. Krumlov - Prosiměřice: SO 3.11.2018 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):


13. Kolo KP dosp.: Sparta – Tišnov: V ZoU neuvedeno střídání u obou družstev
v příslušné kolonce ZoU, pouze ve zprávě R.



13. kolo I.B tř. dosp. sk. B: V. Bítýška - Tuřany: V ZoU není zdůvodněno nastavení
doby hry 2. poločasu utkání.



13. kolo I.B tř. dosp. sk. B: M. Krumlov „B“ – Podolí: Před začátkem SU proběhla
výměna R a AR1 z důvodu zranění, STK bere na vědomí



13. kolo I.B tř. dosp. sk. C: Šardice – Mikulov: V „15M“ utkání zraněn hráč H č.
„26“ Jakubčík Eduard ID: 98101280 (zranění v oblasti hlavy), hráč odvezen RZS



13. kolo KP ml. dor..: Rosice – Kunštát/Žijeme hrou: ZoU nebyl potvrzen vedoucím
hostujícího družstva. STK za porušení §30 bodu 2i a §61 bodu 2 SŘF uděluje
fotbalovému klubu Kunštát/Žijeme hrou pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč.
ZoU nebyl uzavřen ani R a v ZoU není popsán PK.



13. kolo KP ml. dor..: Veselí n. Mor. – Újezd/Tuřany: SU nesehráno pro nedostavení
hostujícího družstva. STK pro porušení §7 bod 1d SŘF předává do nejbližšího zasedání
DK fotbalový klub Újezd/Tuřany.



13. kolo I. tř. dor. sk. A: Boskovice „B“ – D. Loučky/Čebín: V ZoU neuveden
zástupce kapitána dom. družstva v příslušné kolonce, pouze ve zprávě R.



13. kolo I. tř. dor. sk. A: Kobeřice/Nížkovice – Tišnov: R nezatrhl kolonku předat
STK (udělení OT).



13. kolo I. tř. dor. sk. B: Novosedly - Mikulov: V ZoU není uveden zástupce kapitána
hostujícího družstva.



13. kolo I. tř.dor. sk. C: Bzenec – Velká n. Vel.: V ZoU není uveden zástupce
kapitána domácího družstva.
13. kolo I. tř.dor. sk. C: Ratíškovice – Dubňany/Svatobořice-Mistřín: V ZoU není
uveden zástupce kapitána domácího družstva.




11. kolo KP st. žáků: Kyjov – Veselí n. Mor.: Ve „60M“ utkání vyměněn AR2
(Suttner Vladinír), který nesouhlasil s verdiktem R a slovy „tak si to mávej sám“, zahodil
praporek a odešel. STK za porušení bodu 6.38 PF uděluje fotbalovému klubu Veselí n.
Mor. pořádkovou pokutu ve výši 300,- Kč.



11. kolo I. tř. st. žáků sk. A: RAFK/Modřice – MS Brno: Po ukončení utkání požádal
vedoucí družstva domácích o kontrolu totožnosti hráče H č. „2“ Adama Absolona ID:
04021435. Ze zprávy R v ZoU vyplývá, že na výše uvedeného hráče, neoprávněně
nastoupil hráč Dvořák Marcel ID: 03071612, který je registrován ve fotbalovém klubu
MS Brno.
STK za porušení §7 bod 1h SŘF předává do nejbližšího zasedání DK, fotbalový klub MS
Brno, dále za porušení §7 bod 1h SŘF předává do nejbližšího zasedání DK hráče FK MS
Brno Marcela Dvořáka ID: 03071612, dále STK a za porušení §30 bod 2b SŘF
vedoucího družstva FK MS Brno Robina Roštinského ID: 82110750.
ZoU nebyl potvrzen vedoucím družstva domácích. STK za porušení §30 bodu 2i a §61
bodu 2 SŘF uděluje fotbalovému klubu RAFK/Modřice pořádkovou pokutu ve výši 500
Kč.
ZoU nebyl uzavřen ani R.

3. Projednání protestu fotbalového klubu Ždánice/Lovčice



STK projednala protest fotbalového klubu Ždánice/Lovčice týkající se neuvedení zranění
hráče před uzavřením ZoU
STK na základě zjištěných skutečností provedla dle §26 bod 1-4 Procesního řádů FAČR
kontrolu konstatuje, že dle §27 bod 3 Procesního řádů FAČR protest uznává jako důvodný
v plném rozsahu.

4. 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.

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

