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. 32 ze dne 5.5.2022
STK :
1. SCHVALOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH UTKÁNÍ
STK JmKFS schvaluje:
•
•
•
•
•
•
•
•

všechna mistrovská utkání 22. kola KP dospělých
všechna mistrovská utkání 20. kola I.A tř. dospělých
všechna mistrovská utkání 20. kola I.B tř. dospělých
o vyjma utkání 20. kola Pohořelice – Svratka Brno „B“ (sk. B)
všechna mistrovská utkání 22. kola KP st. a ml. dorostu
všechna mistrovská utkání 20. kola I. tř. dorostu
všechna mistrovská utkání 20. kola KP st. a ml. žáků
o dohrávka utkání 17. kola Rosice – ČAFC (st.)
všechna mistrovská utkání 20. kola I. tř. st. a ml. žáků
o dohrávka utkání 18. kola Lednice – Mikulov (st. a ml. sk. B)
o dohrávka utkání 18. kola Medlánky – Bystrc (ml. sk. A)
utkání Krajského poháru dospělých JmKFS
o Krumvíř – Rousínov (v rámci mistrovského utkání – postupující Rousínov)
o Kuřim – Bohunice (v rámci mistrovského utkání – postupující Kuřim)

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 změny termínů utkání prostřednictvím e-mailu.

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:

21. kolo KP dosp.: MUTĚNICE – MORAVSKÝ KRUMLOV
STK JmKFS obdržela protest fotbalového klubu Moravský Krumlov proti nařízení pokutového kopu,
jehož nařízení následně vedlo k vyloučení H1 a H10, a zároveň proti popisu udělené OT-ČK pro H1.
STK protest odložila a požádala KR JmKFS o vyjádření k daným situacím.
STK obdržela vyjádření KR JmKFS a na základě tohoto i dalších podkladů provedla dle § 26 bod 1-4
Procesního řádu FAČR kontrolu a konstatuje, že v souladu § 27 bod 3 Procesního řádu FAČR uznává
protest fotbalového klubu Moravský Krumlov jako částečně důvodný.
Případ bude dále případně řešen ze strany DK JmKFS a KR JmKFS.
21. kolo KP dosp.: SK LÍŠEŇ „B“ – RATÍŠKOVICE
Ze zprávy DFA vyplývá, že o poločasové přestávce utkání byla ze strany hlavního pořadatele
nahlášena závada na kameře, a z toho důvodu není natočen kompletní videozáznam utkání (konec 1.
poločasu a úvod 2. poločasu).
STK požádala fotbalový klub Líšeň o konkrétnější vyjádření k důvodu nekompletního natáčení a k
závadě na kameře.
STK obdržela vyjádření fotbalového klubu Líšeň, akceptuje jej, ale požaduje nápravu závadného stavu
kamery do dalšího domácího utkání.
21. kolo KP dosp.: BOSONOHY – BOSKOVICE
Ze zprávy DFA vyplývá, že po utkání byla ze strany hlavního pořadatele nahlášena závada na kameře,
a z toho důvodu není natočen kompletní videozáznam utkání (natáčeno pouze úvodních 12 minut 1.
poločasu).
STK požádala fotbalový klub Bosonohy o konkrétnější vyjádření k důvodu nekompletního natáčení a k
závadě na kameře.
STK obdržela vyjádření fotbalového klubu Bosonohy, akceptuje jej, ale požaduje nápravu závadného
stavu kamery do dalšího domácího utkání.
20. kolo I.A tř. dosp. sk. A: RAJHRADICE – NOVOSEDLY
Před utkáním se při rozcvičování zranil AR2, jeho funkci AR2 převzal Radek Kocián. STK bere na
vědomí.
20. kolo I.A tř. dosp. sk. B: MILOTICE – LEDNICE
V ZoU je uvedeno nesprávné střídání u hostů, opraveno ve zprávě R.
20. kolo I.B tř. dosp. sk. B: POHOŘELICE – SVRATKA BRNO „B“
Utkání nebylo sehráno z důvodu nenastoupení družstva hostů. STK pro porušení § 7 bod 1d SŘF
předává fotbalový klub Svratka Brno do nejbližšího zasedání DK JmKFS s návrhem kontumačního
výsledku 3:0 a 3 body ve prospěch družstva Pohořelice.
22. kolo KP st. dor.: IVANČICE – NOVOSEDLY
V ZoU není uveden zástupce kapitána u hostů.
22. kolo KP ml. dor.: IVANČICE – NOVOSEDLY
V ZoU není uveden zástupce kapitána u domácích.
19. kolo I. tř. dor. sk. A: ROUSÍNOV – BYSTRC
STK JmKFS obdržela ze strany fotbalového klubu Rousínov informace a fotodokumentaci o poškození
kabiny hostů po daném utkání (proražené dveře kabiny).
STK žádá fotbalový klub Bystrc o zaslání vyjádření k dané situaci.
20. kolo I. tř. dor. sk. A: MALÁ HANÁ KNÍNICE – ROUSÍNOV

Ze zprávy R v ZoU vyplývá, že po skončení utkání bylo ze strany vedoucího družstva hostů požádáno o
konfrontaci hráče domácích z důvodu podezření na jeho neoprávněný start v daném utkání.
Na základě šetření v rámci procesu konfrontace bylo ze strany vedoucího družstva domácích přiznáno
a potvrzeno, že v utkání došlo k neoprávněnému startu hráče na straně domácích.
Vzhledem k výše uvedenému STK konstatuje, že v daném utkání došlo k neoprávněnému startu hráče
v družstvu Malá Haná Knínice a tím pádem k porušení § 7 bod 1h SŘF.
STK pro porušení § 7 bod 1h SŘF předává do nejbližšího zasedání DK fotbalový klub Malá Haná
Knínice s návrhem kontumačního výsledku utkání 0:3 a 3 body ve prospěch družstva Rousínov. Dále
STK pro porušení § 7 bod 1h SŘF předává do nejbližšího zasedání DK vedoucího družstva Malá Haná
Knínice pana Radka Krejčíře ID 79011248. Dále STK pro porušení § 7 bod 1h SŘF předává do
nebližšího zasedání DK hráče, který nastoupil v daném utkání pod č. 6, pana Daniela Sýkoru ID
06051256 (v ZoU uveden hráč Daniel Roupa ID 06100787), který je aktuálně hráčem fotbalového
klubu TJ Sokol Velké Opatovice.
20. kolo I. tř. dor. sk. A: MS BRNO – BOHUNICE/KOHOUTOVICE
V ZoU není uveden kapitán domácích, pouze ve zprávě R.
20. kolo I. tř. dor. sk. C: STARÝ PODDVOROV – LEDNICE
V 17. minutě utkání zraněn hráč hostů č. 12 Trávníček Pavel (ID 04070907), zranění levého kolena,
hráč odvezen RZS.
20. kolo KP st. žáků: ČAFC – BLANSKO
K utkání se nedostavil delegovaný R. Po dohodě klubů odřídil utkání domácí rozhodčí laik, který však
v utkání současně zastával funkci vedoucího družstva domácích.
V ZoU nejsou zatrženy kolonky „předat STK“ a „předat KR“.
Dále nebyl ZoU potvrzen vedoucím družstva domácích ani hostů. STK JmKFS pro porušení § 30 bod 2i
SŘF v součinnosti s § 61 bod 2 SŘF uděluje fotbalovému klubu ČAFC a Blansko pořádkovou pokutu ve
výši 500 Kč.
20. kolo KP ml. žáků: ČAFC – BLANSKO
K utkání nebyl delegován rozhodčí. Po dohodě klubů odřídil utkání domácí rozhodčí laik, který však
v utkání současně zastával funkci hlavního pořadatele. STK pro porušení § 40 bod 3 SŘF uděluje
fotbalovému klubu ČAFC pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč.
V ZoU je uveden chybný poločasový i konečný výsledek utkání. V ZoU není uvedena doba hry. V ZoU
nejsou zatrženy kolonky „předat STK“ a „předat KR“.
Dále nebyl ZoU potvrzen vedoucím družstva domácích ani hostů. STK JmKFS pro porušení § 30 bod 2i
SŘF v součinnosti s § 61 bod 2 SŘF uděluje fotbalovému klubu ČAFC a Blansko pořádkovou pokutu ve
výši 500 Kč.
18. kolo I. tř. ml. žáků sk. A: MEDLÁNKY – BYSTRC
V ZoU není uveden hlavní pořadatel utkání, pouze ve zprávě R. STK předává R do nejbližšího zasedání
KR JmKFS pro nedostatečnou kontrolu ZoU. STK dále pro porušení § 53 bod 1a SŘF uděluje
fotbalovému klubu Medlánky pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč.
Dále není v ZoU uveden kapitán hostů, pouze ve zprávě R. STK předává R do nejbližšího zasedání KR
JmKFS pro nedostatečnou kontrolu ZoU. STK žádá fotbalový klub Bystrc o důsledné vyplňování ZoU.
4. PŘEDÁNÍ DK JmKFS – čl. 24 bod 8 RS JmKFS (POŘÁDKOVÁ POKUTA ZA UDĚLENÉ OT-ŽK)
•

Ze strany DK JmKFS byly uděleny pořádkové pokuty dle čl. 24 bod 8 RS JmKFS a kluby je
naleznou na svých sběrných účtech v IS FAČR a na Úřední desce JmKFS.

5. ČTVRTFINÁLE, SEMIFINÁLE A FINÁLE KRAJSKÉHO POHÁRU DOSPĚLÝCH JmKFS
•

LOS ČTVRTFINÁLE A TERMÍNY
o Krumvíř – Rousínov: SO 30.04.2022 v 10:00 (postupující – Rousínov)
o Kuřim – Bohunice: SO 30.04.2022 v 10:15 (postupující – Kuřim)
o Rohatec – Bystrc: ST 04.05.2022 v 17:00
o Ivančice – Sparta: SO 14.05.2022 v 16:30 (v rámci mistrovského utkání)

•

LOS SEMIFINÁLE A TERMÍNY
o Rohatec / Bystrc – Rousínov: ST 18.05.2022 v 17:30
o Kuřim – Ivančice / Sparta: ST 18.05.2022 v 17:30

•

FINÁLE – úterý 31.05.2022 v 17:30 na stadionu v Drnovicích (změna termínové listiny
schválená ze strany VV JmKFS)

6. ČTVRTFINÁLE, SEMIFINÁLE A FINÁLE KRAJSKÉHO POHÁRU ST. ŽÁKŮ JmKFS
•

LOS ČTVRTFINÁLE A TERMÍNY
o Veselí/Strážnice – Lednice: ÚT 03.05.2022 v 17:00
o Svratka Brno – Blansko: ST 04.05.2022 v 17:00
o Slatina – Modřice: ST 04.05.2022 v 17:00
o Sparta Brno U14 – ČAFC: ST 04.05.2022 v 17:00

•

LOS SEMIFINÁLE A TERMÍNY
o Svratka Brno / Blansko – Slatina / Modřice: ST 18.05.2022 v 17:30
o Veselí/Strážnice / Lednice – Sparta Brno U14 / ČAFC: ST 18.05.2022 v 17:30

•

FINÁLE – úterý 31.05.2022 ve 14:30 na stadionu v Drnovicích (změna termínové listiny
schválená ze strany VV JmKFS)

7. ADRESÁŘ KLUBŮ JmKFS 2021/2022
•

Adresář klubů JmKFS 2021/2022 naleznete v následujícím odkazu:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XW62MGBQHPrca5RVQC_bP7Kzc3WpYyT7OzfcSO_c28/edit?usp=sharing

8. INFORMACE Z FOTBALOVÝCH KLUBŮ
•
•

•
•

Fotbalový klub TJ Slovan Bzenec informuje o dočasné změně adresy pro zasílání
korespondence. Všechnu korespondenci aktuálně zasílat na e-mail jednatel@fotbalbzenec.cz
Fotbalový klub TJ Slavoj Rohatec informuje, že během jarní části soutěžního ročníku bude
probíhat rekonstrukce a přístavba stávající budovy šaten a zázemí fotbalového areálu. O
případných omezeních spojených s organizací utkání budou hostující týmy ze strany
domácího oddílu včas informovány.
Fotbalový klub FC Veselí nad Moravou informuje o pokračující výstavbě kruhových objezdů
v daném městě. Příjezd do fotbalového areálu je možný pouze od Moravského Písku i přes
uvedenou značku zákazu vjezdu.
Fotbalový klub TJ Viktoria Želešice upozorňuje, že z důvodu rekonstrukce mostu v obci není
možný příjezd k fotbalovému hřišti. Aktuálně probíhá kompletní uzavírka příjezdové

•
•

komunikace směrem od Brna. Jediný možný příjezd ke hřišti je ze směru Ořechov-Hajany,
dále pokračovat na Brno až po uzavřený most, odtud doleva na ul. Petra Bezruče, kde jde
zaparkovat u krajnice a přejít pěšky mostek směrem ke hřišti. V případě jakékoli komplikace
při dopravě kontaktuje sekretáře klubu.
Fotbalový klub SK Spartak Svatobořice-Mistřín informuje o ukončení stavebních prací v obci.
Z toho důvodu je opět možný příjezd do fotbalového areálu klubu z přední strany z hlavní
silnice (adresa: Hlavní 84, 696 04 Svatobořice-Mistřín)
Fotbalový klub TJ Sokol Velké Němčice informuje, že vzhledem k rekonstrukci místních
obslužných komunikací bude omezena přístupnost k areálu fotbalového hřiště. Doporučuje
se parkovat vozidla na parkovišti u kostela.

9. TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ STK JmKFS
Příští zasedání STK JmKFS se uskuteční ve úterý dne 10.05.2022 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

