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. 4 ze dne 10.8.2021
STK :
1) SCHVALOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH UTKÁNÍ
STK JmKFS schvaluje:
● všechna mistrovská utkání 2. kola KP dospělých
○ vyjma utkání Moravský Krumlov - Bosonohy
● všechna mistrovská utkání 2. kola I.A tř. dospělých
● všechna mistrovská utkání 2. kola I.B tř. dospělých
○ vyjma utkání Uhřice - Tvrdonice (sk. C)
● všechna mistrovská utkání 2. kola KP st. a ml. dorostu
● všechna mistrovská utkání 2. kola I. tř. dorostu
○ vyjma utkání Slavkov/Křižanovice - Sparta Brno „B“ (sk. A)
○ vyjma utkání Hovorany/Čejkovice - Velké Pavlovice (sk. C)
○ vyjma utkání Ratíškovice - Lipov (sk. C)
○ vyjma utkání Podluží - Dambořice (sk. C)
2) ZMĚNY TERMÍNŮ UTKÁNÍ
Všechny změny termínů utkání jsou uvedeny v IS FAČR. Všechny kluby
žádáme o důsledné sledování a kontrolování IS FAČR.
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):
● 2. kolo KP dosp.: Moravský Krumlov - Bosonohy: Utkání nebylo
sehráno z důvodu nezpůsobilé hrací plochy (podmáčený terén). Týmy
se dohodly na náhradním termínu ÚT 28.09.2021 v 16:00. STK dohodu
schvaluje.

● 2. kolo I.B tř. dosp. sk. B: Miroslav - Svratka Brno „B“: Ze zprávy R v
ZoU vyplývá, že v poločasové přestávce došlo v kabině R ze strany
družstva domácích ke konfrontaci hostujícího hráče č. 10 Kantar Filip
(ID 88032612) s podezřením na neoprávněný start tohoto hráče v
utkání. Podle vyjádření vedoucího hostů došlo k administrativní chybě
při vyplňování ZoU a s č. 10 hrál po celou dobu hráč Balajka Rastislav
(ID 94101930).
STK případ odkládá a na zasedání dne 17.08.2021 v 16:00 zve
následující zástupce:
Miroslav:
Urbánek Pavel (ID 68070045) - vedoucí družstva
Svratka Brno „B“:
Eliš Milan (ID 72120343) - vedoucí družstva
Kantar Filip (ID 88032612) - hráč uvedený v ZoU s č. 10
Balajka Rastislav (ID 94101930) - hráč, který v utkání hrál s č. 10
Rozhodčí:
Rodinger Hynek (ID 69010657)
Za účast zástupců oddílů zodpovídají samotné oddíly, za účast R
zodpovídá KR.
● 2. kolo I.B tř. dosp. sk. C: Velké Němčice - Charvátská Nová Ves: V
ZoU není zdůvodněno nastavení doby hry 2. poločasu utkání. (R Jonáš
Petr)
● 2. kolo I.B tř. dosp. sk. C: Uhřice - Tvrdonice: Utkání nebylo sehráno z
důvodu nenastoupení družstva hostů. STK pro porušení § 7 bod 1d
SŘF předává fotbalový klub Tvrdonice do nejbližšího zasedání DK.
● 2. kolo KP st. dorostu: Veselí/Strážnice - Vyškov/Dědice: Ve zprávě R
nejsou uvedeny kontakty na zástupce klubů - covid opatření. (R
Zámečník Michal)
● 2. kolo KP ml. dorostu: Veselí/Strážnice - Vyškov/Dědice: Ve zprávě
R nejsou uvedeny kontakty na zástupce klubů - covid opatření. (R
Zámečník Michal-předán do KR)
● 2. kolo I. tř. dor. sk. C: Starý Poddvorov - Vracov: Utkání bylo
zahájeno 30 minut po úředním začátku z důvodu poruchy na vozidle R.
STK bere na vědomí. (R Kron Dávid-předán do KR)
4) INFORMACE PRO FOTBALOVÉ KLUBY A ROZHODČÍ
● STK žádá všechny fotbalové kluby o kontrolu správnosti zadaných
domácích hřišť u jednotlivých utkání v IS FAČR.

● 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 předložily
ŘPS, plánek areálu potvrzený příslušným OFS a „Prohlášení
pořadatelského klubu“ (čl. 7 bod 2 RS JmKFS).
● 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 upozorňuje všechny fotbalové kluby hrající soutěž KP dospělých
na povinnost natáčení a včasného nahrání kompletního utkání na
příslušné úložiště poskytnuté ze strany JmKFS (čl. 8 bod 2 písm. l) RS
JmKFS).
Nové minimální podmínky kvality natáčeného videozáznamu utkání:
○ kamera na stativu
○ natáčení ze středu hřiště z vyvýšeného místa
○ přibližování a oddalování videa dle herních situací
○ natáčení videa se zvukovým záznamem
○ natáčení příchodu i odchodu družstev z hrací plochy, včetně
poločasové přestávky.
● STK upozorňuje všechny fotbalové kluby na změny v oblasti střídání
hráčů v utkání. Od SR 2021/2022 jsou zavedeny v jednotlivých
soutěžích následující formy střídání dle čl. 11 RS JmKFS:
○ Všechny soutěže dospělých - NOVÉ ZNĚNÍ: V soutěžích
dospělých může v průběhu utkání každé družstvo nasadit
do hry maximálně 5 náhradníků. Každé družstvo má nejvýše
3 možnosti střídání a může navíc provádět střídání v
poločasové přestávce, které se ovšem nepočítá mezi
střídání v normální hrací době.
○ KP st. a ml. dorostu - je povoleno střídání 7 hráčů
○ I. tř. dorostu - je povoleno opakované střídání s tím, že v
posledních 10 minutách utkání lze již vystřídat pouze 2 hráče
○ Všechny soutěže st. žáků - je povoleno opakované střídání s
tím, že v posledních 10 minutách utkání lze již vystřídat pouze 2
hráče
○ Všechny soutěže ml. žáků - je povoleno opakované střídání bez
omezení
■ Procedura opakovaného střídání je popsána v Pravidle 3
Pravidel fotbalu.
■ STK žádá KR JmKFS o předání výše uvedených
informací rozhodčím na nejbližším semináři rozhodčích.
● 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):
Žáci - do středy 18. 8. 2021
● STK žádá všechny rozhodčí o důsledné zadávání údajů o
vstřelených brankách (zejména pořadí a minuta vstřelené branky).
5) HLÁŠENKY UTKÁNÍ
● STK zpracovala zadané hlášenky klubů a shledala následující
nedostatky v termínech utkání:
○ 6. kolo I. tř. dor. sk. A: Start Brno - Bohunice/Kohoutovice: SO
04.09.2021 v 09:00 - neschválená změna - STK změnila začátek
utkání na 10:00
○ 12. kolo I. tř. st. a ml. žáků sk. A: RDR Akademie - Chrlice: ÚT
31.08.2021 ve 13:00+15:00 - neschválená změna - STK změnila
začátky utkání na 16:00+17:45
6) TJ SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE - ODSTOUPENÍ DRUŽSTVA ZE SOUTĚŽE
(DOROST)
● STK obdržela oficiální prohlášení o odhlášení družstva TJ Slavoj Velké
Pavlovice ze soutěže I. tř. dorostu sk. C.
● STK za porušení § 35 písm. b) SŘF v součinnosti s § 7 bod 3 SŘF
uděluje fotbalovému klubu TJ Slavoj Velké Pavlovice pořádkovou
pokutu ve výši 20.000 Kč.
● STK dále za porušení § 35 písm. b) SŘF v součinnosti s § 7 bod 2 SŘF
předává do nejbližšího zasedání DK fotbalový klub TJ Slavoj Velké
Pavlovice.
7) FK VALTICE - PODANÝ PROTEST
● STK obdržela protest fotbalového klubu FK Valtice z utkání 2. kola I.A
tř. dosp. sk. B Milotice - Valtice proti udělení ČK ze strany R.
● Na základě vyjádření KR JmKFS se protest zamítá jako nedůvodný.
8) 2. KOLO KRAJSKÉHO POHÁRU DOSPĚLÝCH JmKFS
2. kolo Krajského poháru dospělých JmKFS bude rozlosováno na
zasedání STK dne 17. 8. 2021.
● Utkání 2. kola Krajského poháru dospělých JmKFS se odehrají s
úředním začátkem ve středu 08.09.2021 od 16:30.
●

9) NOVÝ ADRESÁŘ ODDÍLŮ JmKFS 2021/2022
STK JmKFS vydává pro soutěžní ročník 2021/2022 nový adresář
oddílů. Jelikož je vytvořen ve formě sdíleného Google dokumentu,
prosíme všechny kluby o jeho online vyplnění a následnou kontrolu
zadaných údajů.
● STK provedla kontrolu a konstatuje, že k dnešnímu dni dosud adresář
nevyplnily následující kluby:
○ Křepice
○ Lipov
○ Ořechov
○ Prosiměřice
○ Sparta Brno
● STK žádá výše uvedené kluby o okamžitou nápravu a doplnění údajů
do nového adresáře, případně o zaslání nám požadovaných údajů a
STK je do adresáře doplní.
●

● Návod k jeho vyplnění naleznete přímo uvnitř dokumentu, jehož odkaz je zde:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XW62MGBQHPrca5RVQC_bP7Kzc3WpYyT7OzfcSO_c28/edit?usp=sharing

10) FAČR - EPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA PRO KONÁNÍ AMATÉRSKÝCH
SOUTĚŽÍ
● VV FAČR schválil 5. srpna dílčí úpravu Hygienicko-protiepidemických
opatření FAČR pro konání amatérských soutěží tak, aby byla tato
pravidla lépe aplikovatelná i na nejnižších složkách amatérského
fotbalu:
https://facr.fotbal.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-pro-konaniamaterskych-soutezi-k-5-8-2021/a14583
11) FC SLOVAN ROSICE - VÝJIMKA PRO HRÁČKU ADÉLU NOVÁKOVOU
● STK obdržela žádost fotbalového klubu FC Slovan Rosice o udělení
výjimky pro hráčku Adélu Novákovou (ID 05091663), aby mohla v SR
2021/2022 nastupovat v kategorii chlapeckého mladšího dorostu.
● STK na základě schválení VV JmKFS umožňuje v soutěžním ročníku
2021/2022 nastoupení hráčky Adély Novákové (ID 05091663) z
fotbalového klubu FC Slovan Rosice za družstvo v kategorii
chlapeckého mladšího dorostu.
● STK žádá KR JmKFS o předání této informace rozhodčím.

12) SK ŠLAPANICE - VÝJIMKA PRO HRÁČE JANA BROŽE
● STK obdržela žádost fotbalového klubu SK Šlapanice o udělení výjimky
pro hráče Jana Brože (ID 06081768), aby mohl v SR 2021/2022
nastupovat v kategorii starších žáků. K oficiální žádosti klubu byla
přiložena lékařská zpráva ze specializovaného lékařského pracoviště.
● STK na základě předložené lékařské zprávy ze specializovaného
lékařského pracoviště (Fakultní nemocnice Brno) a na základě
doporučení KM JmKFS umožňuje v soutěžním ročníku 2021/2022
nastoupení hráče Jana Brože (ID 06081768) z fotbalového klubu SK
Šlapanice za družstvo v kategorii starších žáků.
● STK žádá KR JmKFS o předání této informace rozhodčím.
13) 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.
● STK žádá fotbalový klub SK Slatina o dodání přesného popisu cesty k
fotbalovému areálu z důvodu oprav místních komunikací v městské
části Slatina.
● 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 příjezd k fotbalovému hřišti je možný pouze ve směru od
Rajhradic.
14) . Zjištěné závady a nedostatky
• Utkání KP dospělých 2.kolo Krumvíř - MS Brno na základě zprávy DS nebyla
pořadatelská služba v dostatečném počtu dle nařízení SŘF a RS JmKFS
čl.8,bod 4.
STK uděluje fotbalovému klubu SK Krumvíř pořádkovou pokutu 500,-Kč
15) TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ STK JmKFS
Příští zasedání STK JmKFS se uskuteční v úterý dne 17. 8. 2021 v 15:30
hod. v sídle JmKFS.
Dominik Bureš-předseda STK JmKFS – tel: 605

Email: stk@jmkfs.cz

464 868

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:
1. Rozhodnutí VV FAČR na aktualizovaná opatření pro konání amatérských soutěží:
https://facr.fotbal.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-pro-konani-amaterskychsoutezi-k-5-8-2021/a14583
2. KR upozorňuje oddíly zejména hrající I.B třídu dospělých a KP dorostu, že vzhledem k počtu
utkání a vytížení aktuálního stavu rozhodčích JmKFS příp.OFS/MěFS nebude možné obsadit
všechna utkání delegovanými asistenty rozhodčího. Pokud taková situace nastane je nutné
mít připravené oddílové AR bez kterých není možné utkání sehrát.

3. Na základě informací zveřejněných na Losovacím aktivu JmKFS v červnu 2021
oznamujeme, že již můžete čerpat finanční prostředky na mládežnická družstva
z dotace Jm Kraje, na základě podepsané smlouvy mezi hejtmanem JmK a předsedou
VV JmKFS.
Podmínky čerpání jsou následující:
•

•
•
•
•

•

•

Na každé startující a řádně přihlášené družstvo mládeže v soutěžích JmKFS v SR
2021/2022 připadá částka 7.500,-Kč. V kategoriích st.a ml. dorostu a st. a ml. žáků se
mužstva počítají jako jedno družstvo dohromady!!!!
Prostředky budou čerpány výhradně na dopravu mužstev k mistrovským utkáním.
Tato dotace se nevztahuje na soutěž krajských přípravek !!!
U družstev startujících na sdružený start se jako příjemce dotace počítá vždy prvně
uvedené družstvo na přihlášce JmKFS a potažmo v IS FAČR.
Na vystavených fakturách za dopravu musí být vždy uveden jako odběratel
Jihomoravský krajský fotbalový svaz (fakturační údaje naleznete na webových
stránkách JmKFS).
Pro podrobnější informace neváhejte kontaktovat hlavní účetní JmKFS paní
Ladislavu Bednářovou na tel: 542 213 273 nebo sekretáře JmKFS pana Josefa
Dvořáčka.
Dotace musí být řádně vyčerpána do konce listopadu roku 2021!!!!!

Bc.Josef Dvořáček-sekretář JmKFS

