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. 12 ze dne 5.10.2021
STK :
1. SCHVALOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH UTKÁNÍ
STK JmKFS schvaluje:
•

•

•
•

•

•

•
•

všechna mistrovská utkání 1. kola Krajského poháru st. žáků JmKFS
o vyjma utkání Břeclav - ČAFC (09.10.2021)
o vyjma utkání Tišnov - Sparta Brno U14 (13.10.2021)
o vyjma utkání Lednice - Hodonín U14 (19.10.2021)
všechna mistrovská utkání 10. kola KP dospělých
o vyjma utkání Bosonohy - Ráječko
o dodatečně utkání 2. kola Moravský Krumlov - Bosonohy
všechna mistrovská utkání 10. kola I.A tř. dospělých
všechna mistrovská utkání 10. kola I.B tř. dospělých
o dodatečně utkání 9. kola Vysočany-Šošůvka - Vilémovice (sk. A)
o dodatečně utkání 5. kola Újezd u Brna - FK Znojmo (sk. B)
o dodatečně utkání 5. kola Blížkovice - Střelice (sk. B)
o dodatečně utkání 6. kola Charvátská Nová Ves - Šardice (sk. C)
všechna mistrovská utkání 14. a 10. kola KP st. a ml. dorostu
o vyjma utkání 10. kola Kuřim - Ráječko/Rájec-Jestřebí (st.+ml.)
o vyjma utkání 10. kola Vojkovice - Novosedly (ml.)
všechna mistrovská utkání 10. kola I. tř. dorostu
o vyjma utkání Bohunice/Kohoutovice - Sparta Brno „B“ (sk. A)
o dodatečně utkání 3. kola Dambořice - Hovorany/Čejkovice (sk. C)
všechna mistrovská utkání 8. kola KP st. a ml. žáků
o vyjma utkání Ivančice - Sparta Brno „B“ (st.)
všechna mistrovská utkání 8. kola I. tř. st. a ml. žáků
o dodatečně utkání 7. kola Mikulov - Krumvíř (st.+ml. sk. B)
o předehrávka utkání 10. kola Bzenec/Vracov - Kyjov (st.+ml. sk. B)

2. ZMĚNY TERMÍNŮ UTKÁNÍ
Všechny změny termínů utkání jsou uvedeny v IS FAČR.
Všechny kluby žádáme o důsledné sledování a kontrolování IS FAČR.
KR JmKFS obdržela změny prostřednictvím e-mailu.
3. 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.: Bystrc - Ratíškovice: Ze zprávy DFA vyplývá, že ve videozáznamu
utkání chybí příchod hráčů na hrací plochu i odchod hráčů z hrací plochy v obou
poločasech utkání.

•

10. kolo KP dosp.: Kuřim - Líšeň „B“: Ze zprávy DFA vyplývá, že ve videozáznamu
utkání chybí úvodních 6 minut 2. poločasu utkání.

•

10. kolo I.B tř. dosp. sk. A: Veverská Bítýška - Vysočany-Šošůvka: V ZoU není uveden
zástupce kapitána u domácích.

•

10. kolo I.B tř. dosp. sk. B: Troubsko - Tuřany: V ZoU není uveden zástupce kapitána u
domácích.

•

14. kolo KP st. dor.: Kuřim - Rosice: V ZoU není uveden zástupce kapitána u hostů.

•

14. kolo KP st. dor.: Soběšice - Ráječko/Rájec-Jestřebí: STK opravila v ZoU střelce 3.
branky hostů.

•

10. kolo KP ml. dor.: Vojkovice - Novosedly: Utkání nebylo sehráno z důvodu
nenastoupení družstva domácích. STK pro porušení § 7 bod 1d SŘF předává fotbalový
klub Vojkovice do nejbližšího zasedání DK. Dále STK za nezaslání písemného vyjádření
dle čl. 5 bod 12 RS JmKFS uděluje fotbalovému klubu Vojkovice pořádkovou pokutu
ve výši 500 Kč.

•

10. kolo I. tř. dor. sk. B: Ořechov - RAFK: V utkání zraněn hráč domácích č. 2 Lhotecký
Kryštof (ID 03071410), podezření na otřes mozku, hráč po utkání odvezen na
vyšetření do nemocnice.

•

8. kolo KP ml. žáků: Kuřim - Blansko: V utkání zraněna hráčka hostů č. 3 Sedláčková
Jana (ID 08081249), zranění kolene, hráčka odvezena RZS.

•

8. kolo I. tř. st. žáků sk. A: Medlánky - Blansko „B“: Ze zprávy R vyplývá, že utkání
bylo zahájeno 20 minut po ÚZ z důvodu pozdního příjezdu hostů. STK pro porušení §
49 bod 1 SŘF uděluje fotbalovému klubu Blansko pořádkovou pokutu ve výši 300 Kč.

•

8. kolo I. tř. st. žáků sk. B: Bzenec/Vracov - Slatina: STK opravila AR2 hostů jako
oddílového rozhodčího.

4. INFORMACE PRO FOTBALOVÉ KLUBY A ROZHODČÍ
•

STK žádá všechny fotbalové kluby o kontrolu správnosti zadaných domácích hřišť u
jednotlivých utkání v IS FAČR.

•

Pro SR 2021/2022 nesmí být schválený ŘPS, plánek areálu potvrzený příslušným OFS
a „Prohlášení pořadatelského klubu“ starší než 1. 7. 2016 (čl. 7 bod 2 RS JmKFS).

•

STK žádá všechny rozhodčí o důsledné zadávání údajů o vstřelených brankách
(zejména pořadí a minuta vstřelené branky).

•

STK upozorňuje všechny fotbalové kluby a rozhodčí, že i v soutěžích, ve kterých se
používá opakované střídání (soutěž I. tř. dorostu a všechny žákovské soutěže), musí
být v ZoU nejprve vyplněna základní sestava a následně hráči na střídačce (čl. 11
odst. 1 RS JmKFS). V této základní sestavě musí být také uveden kapitán družstva.

•

STK upozorňuje všechny fotbalové kluby a rozhodčí, že v soutěžích mladších žáků
není povinnost mít v utkání asistenty rozhodčího. Případní oddíloví rozhodčí nemají
za tuto funkci nárok na finanční odměnu.

•

STK upozorňuje všechny fotbalové kluby, rozhodčí a funkcionáře, aby nepředávali své
osobní údaje (číslo za lomítkem rodného čísla k potvrzení ZoU) jakýmkoli osobám.
Potvrzení ZoU musí být vždy fyzicky zadáno konkrétní osobou, která v daném utkání
vykonává funkci vedoucího družstva.

•

STK upozorňuje všechny rozhodčí na nutnost uvádět do ZoU zástupce kapitána v
případě, že dojde k vystřídání či vyloučení kapitána ze základní sestavy.

5. PŘEDÁNÍ DK JmKFS - čl. 24 bod 8 RS JmKFS (peněžitá pokuta za udělené OT-ŽK)
•

žádný hráč (již vyřešeno DK JmKFS)

6. TJ SOKOL DAMBOŘICE - PODANÝ PROTEST (ŽÁCI)
•

•
•
•

•

STK obdržela protest fotbalového klubu TJ Sokol Dambořice z utkání 7. kola I. tř. st.
žáků sk. B Dambořice - Bzenec/Vracov proti celkovému způsobu vedení utkání ze
strany R.
STK případ odložila a požádala KR JmKFS o vyjádření k danému protestu.
STK obdržela vyjádření KR JmKFS k danému protestu.
STK na základě zjištěných skutečností provedla dle § 26 bod 1-4 Procesního řádu
FAČR kontrolu a dále na základě vyjádření R v ZoU, osobní výpovědi R a vyjádření KR
JmKFS konstatuje, že dle § 27 bod 2 Procesního řádu FAČR protest zamítá jako
nedůvodný.
STK za podání nedůvodného protestu uděluje dle přílohy č. 1 Procesního řádu FAČR
fotbalovému klubu Dambořice poplatek ve výši 500 Kč.

7. FK SK BOSONOHY - PODANÝ PROTEST (MUŽI)
•

•
•
•

•

STK obdržela protest fotbalového klubu FK SK Bosonohy z utkání 2. kola KP dosp.
Moravský Krumlov - Bosonohy proti dvěma uděleným ČK hráčům Bosonoh ze strany
R.
STK požádala KR JmKFS o vyjádření k danému protestu.
STK obdržela vyjádření KR JmKFS k danému protestu.
STK na základě zjištěných skutečností provedla dle § 26 bod 1-4 Procesního řádu
FAČR kontrolu a dále na základě vyjádření R v ZoU, zprávy DFA a vyjádření KR JmKFS
konstatuje, že dle § 27 bod 2 Procesního řádu FAČR protest zamítá jako nedůvodný.
STK za podání nedůvodného protestu uděluje dle přílohy č. 1 Procesního řádu FAČR
fotbalovému klubu Bosonohy poplatek ve výši 2.000 Kč.

8. FAČR - EPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA PRO KONÁNÍ AMATÉRSKÝCH SOUTĚŽÍ
•

Aktuální hygienicko-protiepidemická opatření FAČR pro konání amatérských soutěží
ze dne 01.10.2021:
https://facr.fotbal.cz/aktualizovana-hygienicko-protiepidemicka-opatreni-prokonani-amaterskych-soutezi/a14996

9. DOPRAVNÍ OMEZENÍ
•
•

•
•

•

Fotbalový klub FC Veselí nad Moravou upozorňuje, že z důvodu výstavby kruhových
objezdů je možný příjezd k fotbalovému stadionu pouze od Moravského Písku.
Fotbalový klub TJ Viktoria Želešice upozorňuje, že z důvodu rekonstrukce mostu v
obci bude možný příjezd k fotbalovému hřišti pouze osobními vozidly a vždy pouze ve
směru od Brna. V případě cesty autobusem kontaktujte sekretáře klubu TJ Viktoria
Želešice.
Fotbalový klub RAFK upozorňuje, že z důvodu rekonstrukce místní komunikace je k
fotbalovému hřišti možný příjezd pouze ve směru od Rajhradic.
Fotbalový klub SK Slatina upozorňuje, že ve Slatině probíhá oprava kanalizace a z
tohoto důvodu je značně omezen příjezd k areálu fotbalového hřiště. Příjezd je
možný pouze z dálnice, exit 209, ulice Řípská a odbočit doprava na ulici Šmahova,
nebo příjezd od Brna, ulice Řípská a odbočit doleva na ulici Šmahova. Poté pokračujte
stále rovně ulicí Šmahova na ulici Kikerleho, kde odbočíte doleva a po cca 80 m
budete u vchodu do areálu, kde je možné parkovat. Na ulici Šmahova jsou zákazy
vjezdu, ale pro účastníky sportovních zápasů je vjezd povolen. V případě zastavení
Policií ČR oznamte, že jedete na sportovní utkání v areálu Sportovního klubu Slatina.
Příjezd po ulici Tuřanka není možný. Příjezd přes Slatinu, ať už z Přemyslova náměstí
nebo směrem od Líšně, nyní není možný. Oprava potrvá do konce listopadu 2021,
toto omezení je tedy platné do konce podzimní části sezóny 2021/2022.
Fotbalový klub FC Dosta Bystrc-Kníničky upozorňuje, že od 29.09.2021 bude probíhat
rekonstrukce komunikace na ulici Heyrovského. Rekonstrukce bude trvat cca 3 týdny
a po tuto dobu nebude možné dostat se do fotbalového areálu autem, příjezdový
tunel bude neprůjezdný.

10. TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ STK JmKFS

Příští zasedání STK JmKFS se uskuteční v úterý dne 12. 10. 2021 v 15:30 hod. v sídle
JmKFS.
Dominik Bureš-předseda STK JmKFS – tel: 605

464 868

Email: stk@jmkfs.cz

DK:
Veškerá rozhodnutí DK JmKFS najdete na tomto odkaze na Úřední desce JmKFS:
https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=315
Ing.Zdeněk Dufek – předseda DK JmKFS-tel: 605 764 511 – dk@jmkfs.cz

Různé:

Bc.Josef Dvořáček-sekretář JmKFS

