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
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ÚŘEDNÍ ZPRÁVY JmKFS č. 1 ze dne 29.06.2022

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

1. INFORMACE PRO FOTBALOVÉ KLUBY
•

STK upozorňuje všechny fotbalové kluby na splnění povinnosti nahrát do IS FAČR hlášenky
utkání pro SR 2022/2023 do neděle 17.07.2022 (čl. 5 bod 3 RS JmKFS). Všechny změny
termínů utkání v rámci hlášenek jsou bez poplatku, u změn termínů utkání na všední den
mimo termínovou listinu je však nutné doložit souhlas soupeře.

•

STK žádá všechny fotbalové kluby o kontrolu správnosti zadaných domácích hřišť u
jednotlivých utkání v IS FAČR. V případě nesrovnalostí prosíme o informaci (e-mail), abychom
mohli v IS FAČR zadat správné hřiště.

•

STK žádá všechny fotbalové kluby, které dosud neměly v soutěžích JmKFS zařazeno žádné
družstvo, nebo které chtějí jako domácí hřiště využívat některý z dosud neschválených
areálů, aby STK zaslaly ŘPS, plánek areálu potvrzený příslušným OFS a „Prohlášení
pořadatelského klubu“ do neděle 17.07.2022 (čl. 7 bod 2 RS JmKFS).

•

Pro SR 2022/2023 nesmí být schválený ŘPS, plánek areálu potvrzený příslušným OFS a
„Prohlášení pořadatelského klubu“ starší než 01.07.2017 (čl. 7 bod 2 RS JmKFS).

•

STK žádá všechny fotbalové kluby hrající soutěž KP dospělých o nahlášení barvy domácí sady
dresů do neděle 31.07.2022 (čl. 8 bod 11 RS JmKFS).

•

STK upozorňuje všechny fotbalové kluby na včasné nahrání soupisek družstev do IS FAČR a na
včasné zaslání seznamů sdružených družstev. Pro oba případy jsou stanoveny následující
termíny (čl. 12 bod 5 RS JmKFS):
Dospělí a dorost – do středy 10.08.2022
Žáci – do středy 17.08.2022

•

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.
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o
o
o
o

KP staršího dorostu – je povoleno střídání 5 hráčů
KP mladšího dorostu – je povoleno opakované střídání
I. tř. dorostu – je povoleno opakované střídání
Všechny žákovské soutěže – je povoleno opakované střídání
▪ Procedura opakovaného střídání je popsána v Pravidle 3 Pravidel fotbalu.
▪ STK žádá KR JmKFS o předání výše uvedených informací rozhodčím na
nejbližším semináři rozhodčích.

2. NESPLNĚNÍ POVINNOSTI DLE čl. 3 bod 3 RS JmKFS
•

STK uděluje následujícím fotbalovým kubům dle čl. 3 bod 3 RS JmKFS pořádkovou pokutu ve
výši 2.000 Kč za neúčast na losovacím aktivu JmKFS 2022:
o Pozořice
o Střelice
o RDR Akademie
o Nikolčice
o Milotice
o Strážnice
o Hovorany
o Višňové

3. ZAHÁJENÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2022/2023
•

V souladu se Soutěžním řádem fotbalu FAČR § 5 odst. 4 je dnem 01.07.2022 rozlosován a
zahájen soutěžní ročník 2022/2023.

4. 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.
Kluby nově se účastnící soutěží JmKFS STK žádá o zaslání údajů dle tabulky v odkazu (včetně
loga klubu), abychom mohli údaje do adresáře doplnit.

5. SMLOUVY O SDRUŽENÝCH DRUŽSTVECH
•

STK žádá všechny fotbalové kluby, které budou v SR 2022/2023 startovat v soutěžích JmKFS
formou sdružených družstev, o dodání smluv o sdružených družstvech v termínu do neděle
17.07.2022.

__________________________________________________________________________________
JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ
www.jmkfs.cz
Stránka 2 / 3

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
__________________________________________________________________________________

6. TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ STK JmKFS
Příští zasedání STK JmKFS se uskuteční v měsíci červenci (bude upřesněno) 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:
Oznámení:
Ve dnech 1.-13.7.2022 a 24.-31.7. bude z důvodu dovolené provoz sekretariátu značně
omezen. V naléhavých případech kontaktujte předsedu STK JmKFS pana Bureše na tel:
605 464 868 nebo ještě lépe pište na email stk@jmkfs.cz a sekretar@jmkfs.cz

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