FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Jihomoravský krajský fotbalový svaz
Vídeňská 470/9, 639 00 Brno
IČO: 70940029
bankovní spojení: 27-5826790267/0100
e-mail: sekretar@jmkfs.cz ; tel.: +420 777 222 170
__________________________________________________________________________________

ÚŘEDNÍ ZPRÁVY JmKFS č. 14 ze dne 18.10.2022

SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE (STK):
Dominik Bureš – předseda STK JmKFS
tel.: +420 605 464 868
e-mail: stk@jmkfs.cz

1. SCHVALOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH UTKÁNÍ
STK JmKFS schvaluje:
•
•
•
•
•
•
•

všechna mistrovská utkání 11. kola KP dospělých
všechna mistrovská utkání 11. kola I.A tř. dospělých
všechna mistrovská utkání 11. kola I.B tř. dospělých
o dodatečně utkání 5. kola Ráječko „B“ – Svratka Brno „B“ (sk. A)
všechna mistrovská utkání 11. kola KP st. a ml. dorostu
všechna mistrovská utkání 11. kola I. tř. dorostu
o vyjma utkání 11. kola Bzenec/Vracov – Hovorany/Čejkovice (sk. C)
všechna mistrovská utkání 11. kola KP st. a ml. žáků
všechna mistrovská utkání 11. kola I. tř. st. a ml. žáků

2. ZMĚNY TERMÍNŮ UTKÁNÍ
•
•
•
•

Všechny změny termínů utkání jsou uvedeny v IS FAČR.
STK JmKFS žádá všechny kluby o důsledné sledování a kontrolování IS FAČR.
V případě zjištěných nesrovnalostí prosíme o kontaktování STK JmKFS.
KR JmKFS obdržela všechny změny termínů utkání prostřednictvím online komunikace.

3. ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉHO CHARAKTERU
STK JmKFS projednala následující námitky sportovně technického charakteru uvedené v zápisech o
utkání, zprávách DFA a další zjištěné nedostatky sportovně technického charakteru:
11. kolo KP dosp.: RÁJEČKO – KUŘIM
Ve zprávě R v ZoU nahlášeno zranění hráče v utkání (podrobnosti viz ZoU k danému utkání).
11. kolo KP dosp.: SPARTA BRNO – BOSKOVICE
Ve zprávě R v ZoU nahlášeno zranění hráče v utkání (podrobnosti viz ZoU k danému utkání).
11. kolo I.A tř. dosp. sk. A: ŽEBĚTÍN – ŽELEŠICE
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Z důvodu nestabilního připojení k internetu jsou konečný výsledek utkání, střelci branek a střídání
uvedeny pouze ve zprávě R. STK bere na vědomí a opraví ZoU.
11. kolo I.A tř. dosp. sk. A: ŠLAPANICE – DOBŠICE
Ve zprávě DFA nahlášeno zranění hráče v utkání (podrobnosti viz zpráva DFA a ZoU k danému utkání).
5. kolo I.B tř. dosp. sk. A: RÁJEČKO „B“ – SVRATKA BRNO „B“
Ve zprávě R v ZoU nahlášeno zranění hráče v utkání (podrobnosti viz ZoU k danému utkání). Dále ze
zprávy R v ZoU vyplývá, že na utkání nebyla k dispozici nosítka. STK pro porušení čl. 7 bod 7 písm. g)
RS JmKFS uděluje fotbalovému klubu Ráječko pořádkovou pokutu ve výši 300 Kč. V ZoU není uveden
popis pokutového kopu.
11. kolo I.B tř. dosp. sk. A: MEDLÁNKY – RUDICE
Ve zprávě R v ZoU nahlášeno zranění hráče v utkání (podrobnosti viz ZoU k danému utkání).
11. kolo I.B tř. dosp. sk. B: BOŽICE – NOVOSEDLY
Ve zprávě R v ZoU nahlášeno zranění hráče v utkání (podrobnosti viz ZoU k danému utkání).
11. kolo I.B tř. dosp. sk. B: TROUBSKO – PŘÍMĚTICE
Utkání bylo zahájeno 15 minut po úředním začátku z důvodu pozdního příjezdu AR1 a AR2 z důvodu
jejich delegace na jiném utkání. STK bere na vědomí. Jen upozorňujeme, že nepřítomnost
delegovaných asistentů není důvodem k čerpání čekací doby.
11. kolo I.B tř. dosp. sk. C: RATÍŠKOVICE „B“ – VELKÉ BÍLOVICE
Ve zprávě R v ZoU nahlášeno zranění hráče v utkání (podrobnosti viz ZoU k danému utkání).
11. kolo I.B tř. dosp. sk. C: SVATOBOŘICE-MISTŘÍN – VELKÁ NAD VELIČKOU
Ve zprávě DFA a R v ZoU nahlášeno zranění hráče před utkáním (podrobnosti viz zpráva DFA a ZoU
k danému utkání).
10. kolo I.B tř. dosp. sk. A: KUNŠTÁT „B“ – FKD
Ze zprávy R v ZoU vyplývá, že o poločasové přestávce při odchodu rozhodčích do šaten ohrožoval
přítomný divák rozhodčí skleněným půllitrem, kdy této situaci nebyl přítomen hlavní pořadatel
utkání. Tento divák dále po skončení utkání ohrožoval i hráče soupeře. STK požádala fotbalový klub
Kunštát o vyjádření k dané situaci. STK obdržela vyjádření fotbalového klubu Kunštát, ve kterém klub
přiznal své pochybení a přislíbil nápravu daného stavu od následujícího mistrovského utkání. Tato
skutečnost bude zkontrolována ze strany delegovaného R nebo DFA. STK pro porušení § 45 písm. k) a
u) SŘF uděluje fotbalovému klubu Kunštát pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč. STK dále předala DK
JmKFS vyjádření fotbalového klubu Kunštát jako podklad pro případné disciplinární řízení (chování
daného diváka).
11. kolo KP st. dorostu: SLATINA/SLOVAN – KYJOV
V ZoU není uveden popis pokutového kopu.
11. kolo KP st. dorostu: START BRNO – KUŘIM
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Ve zprávě R v ZoU nahlášeno zranění hráče v utkání (podrobnosti viz ZoU k danému utkání).
11. kolo KP ml. dorostu: VESELÍ/STRÁŽNICE – SOBĚŠICE
Ve zprávě R v ZoU nahlášeno zranění hráče v utkání (podrobnosti viz ZoU k danému utkání).
11. kolo KP st. dorostu: FKD/IVANOVICE NA HANÉ – RATÍŠKOVICE
V ZoU není uvedena doba hry obou poločasů utkání. Dále není v ZoU uveden popis pokutového kopu.
11. kolo I. tř. dorostu sk. C: KOBYLÍ/BOŘETICE – STARÝ PODDVOROV
Ve zprávě R v ZoU nahlášeno zranění hráče v utkání (podrobnosti viz ZoU k danému utkání).
11. kolo KP st. žáků: RATÍŠKOVICE – HODONÍN „B“
K utkání se nedostavil delegovaný R Vašík Michael, a tak utkání odřídil rozhodčí laik. Ve zprávě R v
ZoU chybí písemná dohoda klubů o rozhodčím laikovi. STK žádá fotbalový klub Ratíškovice o důsledné
vyplňování ZoU v případě, kdy k utkání nebyl, nebo se k němu nedostavil delegovaný rozhodčí.
11. kolo KP st. žáků: SPARTA BRNO „B“ – ROSICE
Ze zprávy R v ZoU vyplývá, že 2. poločas utkání byl odehrán na travnaté ploše z důvodu požáru
v blízkosti hrací plochy s povrchem UT3G. STK se bude uvedeným utkáním dále zabývat.
11. kolo KP st. žáků: NOVOSEDLY – LEDNICE
V ZoU není uveden popis pokutového kopu.
11. kolo KP ml. žáků: RATÍŠKOVICE – HODONÍN „B“
K utkání se nedostavil delegovaný R Vašík Michael, a tak utkání odřídil rozhodčí laik. Ve zprávě R v
ZoU chybí písemná dohoda klubů o rozhodčím laikovi. STK žádá fotbalový klub Ratíškovice o důsledné
vyplňování ZoU v případě, kdy k utkání nebyl, nebo se k němu nedostavil delegovaný rozhodčí.
11. kolo KP ml. žáků: BŘECLAV – ČAFC
Ve zprávě R v ZoU nahlášeno zranění hráče v utkání (podrobnosti viz ZoU k danému utkání).
3. kolo I. tř. st. žáků sk. A: ŽIJEME HROU – SOBĚŠICE
Dle informací STK se k utkání nedostavil delegovaný R, ale i přesto je ZoU vyplněn právě tímto
delegovaným R. STK ani po opakovaných výzvách neobdržela vyjádření fotbalového klubu Žijeme
hrou, ale obdržela vyjádření fotbalového klubu Soběšice. Na základě tohoto vyjádření STK konstatuje,
že se k utkání nedostavil delegovaný R a utkání odřídil rozhodčí laik (Lužný Alexandr ID 74041650).
Oba kluby následně musely poskytnout původně delegovanému R informace o utkání k vyplnění ZoU
a svoje číselné kódy pro potvrzení ZoU. STK dodatečně obdržela vyjádření fotbalového klubu Žijeme
hrou. Na základě spolupráce s DK JmKFS bude případ s oběma kluby dále řešen jako sportovnětechnický přestupek ze strany STK a rozhodčí bude řešen ze strany KR JmKFS.
STK uděluje fotbalovému klubu Žijeme hrou, jakožto organizátorovi utkání, pořádkovou pokutu ve
výši 2.000 Kč za vědomé nerespektování postupu při nedostavení se delegovaného rozhodčího
k utkání (§ 50 SŘF a § 61 bod 2 SŘF). STK uděluje fotbalovému klubu Soběšice, jakožto hostujícímu
družstvu, pořádkovou pokutu ve výši 1.000 Kč za vědomé nerespektování postupu při nedostavení se
delegovaného rozhodčího k utkání (§ 50 SŘF a § 61 bod 2 SŘF).
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11. kolo I. tř. st. žáků sk. B: KRUMVÍŘ – VELKÉ PAVLOVICE/RAKVICE
Ve zprávě R v ZoU nahlášeno zranění hráče v utkání (podrobnosti viz ZoU k danému utkání).
11. kolo I. tř. ml. žáků sk. B: KYJOV – HUSTOPEČE
Ve zprávě R v ZoU nahlášeno zranění hráče v utkání (podrobnosti viz ZoU k danému utkání).
4. PŘEDÁNÍ DK JmKFS – čl. 24 bod 8 RS JmKFS (POŘÁDKOVÁ POKUTA ZA UDĚLENÉ OT-ŽK)
•

•

•

•

•

•
•

KP DOSPĚLÝCH (A1A):
o 4x ŽK – Petr Zemánek ID 01071207 – Ratíškovice
o 4x ŽK – Marek Maňoušek ID 01121087 – Ráječko
o 4x ŽK – Jan Havel ID 88021127 – Bosonohy
I.A TŘ. DOSPĚLÝCH SK. A (A2A):
o 4x ŽK – Radek Randula ID 86061843 – Vilémovice
o 4x ŽK – Tomáš Forman ID 89081087 – Želešice
o 4x ŽK – Thanh Le Minh ID 95080329 – Dobšice
o 4x ŽK – David Kunc ID 98021047 – Rájec-Jestřebí
o 4x ŽK – Jiří Partl ID 96060501 – Slovan Brno
I.A TŘ. DOSPĚLÝCH SK. B (A2B):
o 4x ŽK – Filip Mazuch ID 03070399 – Rohatec
o 4x ŽK – Pavel Knotek ID 88021384 – Milotice
o 4x ŽK – Vojtěch Ryšánek ID 00051453 – Vojkovice
o 4x ŽK – Lukáš Křivák ID 00120718 – Rohatec
o 4x ŽK – Patrik Hlaváč ID 92070223 – Dubňany
o 4x ŽK – Dominik Ryšavý ID 97120913 – Nikolčice
I.B TŘ. DOSPĚLÝCH SK. A (A3A):
o 4x ŽK – Michal Jašíček ID 85061170 – Bohdalice
o 4x ŽK – David Cupák ID 89052083 – Lokomotiva Brno HH
o 4x ŽK – Martin Neděla ID 89120712 – Ráječko „B“
o 4x ŽK – Jakub Kropáček ID 97090692 – Babice nad Svitavou
I.B TŘ. DOSPĚLÝCH SK. B (A3B):
o 4x ŽK – Martin Procházka ID 89081526 – FK Znojmo
o 4x ŽK – Tomáš Pfeiffer ID 95110925 – Tuřany
o 4x ŽK – Tomáš Binek ID 94012055 – Tuřany
o 4x ŽK – Jan Kubíček ID 91080072 – Přímětice
o 4x ŽK – Radek Bartl ID 90060825 – Miroslav
I.B TŘ. DOSPĚLÝCH SK. C (A3C):
o 4x ŽK – Dalibor Lukáč ID 00081145 – Starý Poddvorov
o 4x ŽK – Petr Kramář ID 97101299 – Uhřice
KP ST. DOROSTU (C1A):
o 4x ŽK – Jiří Oborný ID 04031128 – Rosice
o 4x ŽK – Vojtěch Dřevěný ID 04040463 – Tišnov
o 4x ŽK – Vojtěch Kvapil ID 06080041 – Medlánky
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•
•

o 4x ŽK – Patrik Jelen ID 05060579 – Rosice
o 4x ŽK – Šimon Kosíř ID 05090199 – Veselí/Strážnice
I. TŘ. DOROSTU SK. A (C2A):
o 4x ŽK – David Veleba ID 04050626 – Bohunice
o 4x ŽK – Michal Rodák ID 06050370 – Bohunice
I. TŘ. ST. ŽÁKŮ SK. B (E2B):
o 4x ŽK – Jakub Moškvan ID 08071958 – Krumvíř

5. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAČÁTKU JARNÍ ČÁSTI SR 2022/2023
•
•

STK předpokládá následující termíny začátku jarní části soutěží JmKFS 2022/2023:
o Muži a dorost – víkend 18.-19.03.2023
o Žáci – víkend 25.-26.03.2023
Termínová listina pro jarní část SR 2022/2023 bude vydána v průběhu měsíce října 2022.

6. PORUŠENÍ čl. 8 bod 2 písm. l) RS JmKFS – NEDOSTATKY V NATÁČENÍ UTKÁNÍ (KP DOSPĚLÝCH)
•

•

STK na základě pravidelných kontrol a podnětů KR JmKFS uděluje následujícím fotbalovým
klubům pořádkovou pokutu za porušení čl. 8 bod 2 písm. l) RS JmKFS (nedostatky v natáčení
utkání):
o Bosonohy – 500 Kč (1. porušení) – videozáznam utkání je na úložiště nahrán ve 3
částech (Bosonohy – Ratíškovice)
STK upozorňuje všechny fotbalové kluby hrající soutěž KP dospělých o důsledné dodržování
všech ustanovení čl. 8 bod 2 písm. l) RS JmKFS (podmínky natáčení utkání). V případě
jakéhokoli problému vždy kontaktujte technickou podporu z firmy Reproservis – Ing.Dostál tel: 603 162 655.

7. INFORMACE PRO FOTBALOVÉ KLUBY
•

STK žádá všechny fotbalové kluby o automatické potvrzování žádostí o změnu termínu utkání
v IS FAČR v případech, kdy termín utkání mění domácí klub 17 a více dní před původním
termínem utkání a v rámci hracího víkendu dle platné termínové listiny. STK to usnadní
administraci tohoto druhu změn termínu utkání.

•

STK žádá všechny fotbalové kluby o kontrolu správnosti zadaných domácích hřišť a pořadí
domácích hřišť u jednotlivých utkání v IS FAČR. V případě nesrovnalostí prosíme o informaci
(e-mail), abychom mohli v IS FAČR zadat správné hřiště. Pro účastníky utkání je rozhodující
místo utkání uvedené přímo v zápise o utkání, nikoli pouze v poznámce k utkání.

•

STK upozorňuje všechny fotbalové kluby hrající soutěž KP dospělých o důsledné dodržování
všech ustanovení čl. 8 bod 2 písm. l) RS JmKFS (podmínky natáčení utkání).
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•

STK upozorňuje všechny fotbalové kluby na změny v oblasti střídání hráčů v utkání. Od SR
2022/2023 jsou zavedeny v jednotlivých soutěžích následující formy střídání dle čl. 11 RS
JmKFS:
o V soutěžích dospělých se provádí střídání dle Pravidel fotbalu. Je povoleno střídání
5 hráčů v maximálně 3 střídajících blocích a navíc v poločasové přestávce.
o KP staršího dorostu – je povoleno střídání 5 hráčů
o KP mladšího dorostu – je povoleno opakované střídání
o I. tř. dorostu – je povoleno opakované střídání
o Všechny žákovské soutěže – je povoleno opakované střídání
▪ Procedura opakovaného střídání je popsána v Pravidle 3 Pravidel fotbalu.

8. ADRESÁŘ KLUBŮ JmKFS 2022/2023
•

Adresář klubů JmKFS 2022/2023 naleznete v následujícím odkazu ve formě sdíleného Google
dokumentu:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XW62MGBQHPrca5RVQC_bP7Kzc3WpYyT7OzfcSO_c28/edit?usp=sharing

•

STK žádá všechny kluby o kontrolu správnosti uvedených údajů. V případě nesrovnalostí
prosíme o informaci (e-mail), abychom mohli údaje v adresáři opravit.

9. TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ STK JmKFS
Příští zasedání STK JmKFS se uskuteční v úterý dne 25.10.2022 v 15:30 hod. v sídle JmKFS.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE (DK):
Ing. Zdeněk Dufek – předseda DK JmKFS
tel.: +420 605 764 511
e-mail: dk@jmkfs.cz
Veškerá rozhodnutí DK JmKFS naleznete v následujícím odkazu na Úřední desce JmKFS:
https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=315
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RŮZNÉ:
1. Upozorňujeme, že od 1.1.2023 bude spuštěna nová verze webových stránek
JmKFS. Bude to verze facebooková. Pro funkcionáře a osoby nepracující s touto
platformou budou i nadále veškeré dokumenty a Úřední zprávy zveřejňovány na
oficiálních webových stránkách FAČR – www.fotbal.cz – v sekci Jihomoravský
kraj.

Bc. Josef Dvořáček – sekretář JmKFS
tel.: +420 777 222 170
e-mail: sekretar@jmkfs.cz
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