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. 18 ze dne 15.11.2022

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:
•
•
•
•
•
•

dohrávky utkání 2. kola Krajského poháru dospělých JmKFS
o utkání Bystrc – Mutěnice (postupující Mutěnice)
o utkání Sparta Brno – Ráječko (postupující Ráječko)
všechna mistrovská utkání 15. kola KP dospělých
o zbývá dohrávka utkání 8. kola Sparta Brno – Svratka Brno
dohrávky mistrovských utkání I.B tř. dospělých
o dohrávka utkání 13. kola Babice nad Svitavou – Ráječko „B“ (sk. A)
všechna mistrovská utkání 15. kola KP st. a ml. dorostu
dohrávky mistrovských utkání I. tř. dorostu
o dohrávka utkání 13. kola Hroznová Lhota/Lipov – Hovorany/Čejkovice (sk. C)
dohrávky mistrovských utkání I. tř. st. a ml. žáků
o dohrávka utkání 13. kola Svratka Brno „B“ – FKD (ml. sk. A)

2. 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:
15. kolo KP dosp.: IVANČICE – RATÍŠKOVICE
Ve zprávě R v ZoU nahlášeno zranění hráče v utkání (podrobnosti viz ZoU k danému utkání). Ze zprávy
R v ZoU dále vyplývá, že po skončení utkání došlo k poškození dveří hostující kabiny. Tato skutečnost
byla nahlášena ze strany hlavního pořadatele rozhodčímu. STK žádá fotbalové kluby Ivančice a
Ratíškovice o zaslání písemného vyjádření k dané situaci.
1. kolo I.B tř. dosp. sk. A: LOKOMOTIVA BRNO HH – ČEBÍN
Ze zprávy DFA vyplývá, že v areálu pořadatelského klubu v prostoru hrací plochy byly shledány
výrazné nedostatky zejména v oblasti nedostatečné velikosti a kvality výběhových zón, což ohrožuje
zdraví hráčů a komplikuje vyznačení hřiště dle Pravidel fotbalu. Tyto a další nedostatky byly řešeny
s hlavním pořadatelem utkání. STK obdržela vyjádření fotbalového klubu Lokomotiva Brno HH o
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způsobu nápravy daného stavu během zimní přestávky. Vše bude ze strany STK zkontrolováno před
zahájením jarní části SR 2022/2023 po domluvě s klubem.
1. kolo I.B tř. dosp. sk. C: ŽDÁNICE – UHŘICE
Ze zprávy DFA vyplývá, že v areálu pořadatelského klubu v prostoru hrací plochy byly shledány
výrazné nedostatky zejména v oblasti nedostatečné velikosti a kvality výběhových zón, což ohrožuje
zdraví hráčů a komplikuje vyznačení hřiště dle Pravidel fotbalu (např. vyznačení technické zóny). Dále
ze zprávy DFA vyplývá, že nebyl řádně zajištěn odchod hráčů a rozhodčích z hrací plochy do budovy
šaten. Dále ze zprávy DFA vyplývá, že šatna rozhodčích nebyla v daném počasí vytápěna. STK
obdržela vyjádření fotbalového klubu Ždánice o způsobu nápravy daného stavu během zimní
přestávky. Vše bude ze strany STK zkontrolováno v úvodu jarní části SR 2022/2023. STK však pro
porušení § 45 písm. u) SŘF uděluje fotbalovému klubu Ždánice pořádkovou pokutu ve výši 300 Kč.
15. kolo KP st. dorostu: SOBĚŠICE – IVANČICE
Ve zprávě R v ZoU nahlášeno zranění hráče v utkání (podrobnosti viz ZoU k danému utkání).
15. kolo KP st. dorostu: ROSICE – RATÍŠKOVICE
K utkání se nedostavil delegovaný AR2, jeho funkci v utkání zastával rozhodčí laik.
15. kolo KP ml. dorostu: ROSICE – RATÍŠKOVICE
K utkání se nedostavil delegovaný AR2, jeho funkci v utkání zastával rozhodčí laik.
15. kolo KP ml. dorostu: VOJKOVICE – NOVOSEDLY
Ve zprávě R v ZoU nahlášeno zranění hráče v utkání (podrobnosti viz ZoU k danému utkání).
15. kolo KP ml. dorostu: MEDLÁNKY – KYJOV
Ve zprávě R v ZoU nahlášeno zranění hráče v utkání (podrobnosti viz ZoU k danému utkání).
3. TERMÍNOVÁ LISITNA PRO JARNÍ ČÁST SR 2022/2023
•

Termínová listina JmKFS pro jarní část SR 2022/2023 byla schválena ze strany VV JmKFS, byla
zaslána do klubů a zveřejněna na internetových stránkách JmKFS.

4. 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 Líšeň „B“ – 2.000 Kč (4. porušení) – STK akceptuje možnou závadu na paměťové
kartě, avšak videozáznam utkání byl nahrán pozdě na úložiště JmKFS (Líšeň „B“ –
Rousínov)
o Sparta Brno – 500 Kč (1. porušení) – videozáznam utkání je nahrán ve 3 částech
(Sparta Brno – Ráječko)
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o

•

MS Brno – 2.000 Kč (4. porušení) – videozáznam utkání byl pozdě nahrán na úložiště
JmKFS (15.11.) (MS Brno – Kuřim)
Problematika natáčení bude řešena na schůzce s kluby Krajského přeboru před začátkem
jarní části SR 2022/2023.

5. 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.

6. TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ STK JmKFS
Příští zasedání STK JmKFS se uskuteční v úterý dne 22.11.2022 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

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