FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Jihomoravský krajský fotbalový svaz
Vídeňská 470/9, 639 00 Brno
IČO: 70940029
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ÚŘEDNÍ ZPRÁVY JmKFS č. 29 ze dne 12.04.2022

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 19. kola KP dospělých
všechna mistrovská utkání 17. kola I.A tř. dospělých
všechna mistrovská utkání 17. kola I.B tř. dospělých
všechna mistrovská utkání 19. kola KP st. a ml. dorostu
o dohrávka utkání 17. kola Soběšice – Boskovice (st.)
všechna mistrovská utkání 17. kola I. tř. dorostu
o vyjma utkání 17. kola MS Brno – Start Brno (sk. A)
všechna mistrovská utkání 17. kola KP st. a ml. žáků
o vyjma utkání 17. kola Rosice – ČAFC (st.)
všechna mistrovská utkání 17. 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 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:
19. kolo KP dosp.: SVRATKA BRNO – KRUMVÍŘ
Ze zprávy DFA vyplývá, že videozáznam utkání byl natáčen až od 4. minuty utkání. STK žádá fotbalový
klub Svratka Brno o důsledné dodržování času natáčení. Při opakování dané situace bude
fotbalovému klubu udělena pořádková pokuta.
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19. kolo KP dosp.: ROUSÍNOV – RATÍŠKOVICE
V ZoU není uveden zástupce kapitána u domácích.
16. kolo I.A tř. dosp. sk. A: DOBŠICE – KUNŠTÁT
Ze zprávy DFA vyplývá, že po celé délce za brankovou čarou cca 2 m od branky (branka při odchodu
z areálu směrem k řece) se nachází výkop hluboký cca 0,5 m a za tímto výkopem jsou zabetonované
obrubníky o výšce cca 8 cm. Z toho důvodu hrozí zranění hráčů. Hlavní pořadatel utkání byl ze strany
DFA o tomto nedostatku informován.
STK JmKFS obdržela vyjádření fotbalového klubu Dobšice k danému stavu a vyjádření akceptuje.
Aktuální stav bude zkontrolován ze strany DFA a R v následujících utkáních.
17. kolo I.A tř. dosp. sk. A: SOBĚŠICE – DOBŠICE
STK JmKFS obdržela ze strany DFA informace o stavu a nedostatcích kabiny rozhodčích. STK dále
obdržela vyjádření fotbalového klubu Soběšice k danému stavu, vyjádření akceptuje a souhlasí
s kroky klubu k nápravě daného stavu. Aktuální stav kabiny rozhodčích bude zkontrolován ze strany
DFA a R v následujících utkáních.
17. kolo I.A tř. dosp. sk. A: SLOVAN BRNO – VOJKOVICE
Před utkáním došlo ke zranění R, a tak utkání odřídil jako hlavní rozhodčí AR1. Zraněný R zastával
v utkání pozici AR1. STK bere na vědomí.
17. kolo I.A tř. dosp. sk. B: VALTICE – NIKOLČICE
V ZoU není uveden zástupce kapitána u domácích.
19. kolo KP st. dor.: VYŠKOV/DĚDICE – NOVOSEDLY
STK JmKFS obdržela protest fotbalového klubu Vyškov/Dědice proti popisu situace ve zprávě R
(urážka AR1 ze strany brankáře domácích po skončení utkání).
STK na základě zjištěných skutečností provedla dle § 26 bod 1-4 Procesního řádu FAČR kontrolu a
konstatuje, že se bude daným protestem dále zabývat.
STK žádá k danému protestu o vyjádření KR JmKFS a DK JmKFS.
16. kolo I. tř. dor. sk. B: KŘEPICE/VELKÉ NĚMČICE – POHOŘELICE
STK JmKFS obdržela informaci o poškození kabiny hostů po daném utkání (utrhané prádelní šňůry a
mokrý strop). STK žádá fotbalový klub Pohořelice o zaslání vyjádření k dané situaci.
STK k dnešnímu dni neobdržela vyjádření fotbalového klubu Pohořelice k dané situaci. STK opětovně
žádá fotbalový klub Pohořelice o zaslání daného vyjádření. V opačném případě bude klubu udělena
pořádková pokuta a případ bude řešen dále ze strany STK.
17. kolo I. tř. dor. sk. A: BOHUNICE/KOHOUTOVICE – BYSTRC
STK JmKFS obdržela protest fotbalového klubu Bohunice/Kohoutovice týkající se možného
neoprávněného nastoupení hráče hostů v daném utkání (v ZoU byl jako hráč hostů č. 2 uveden
Michal Rusín ID 06070367, dle podaného protestu se mělo jednat o hráče Tomáš Riedel ID 0510126,
který je hráčem fotbalového klubu SK Jundrov).
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STK na základě zjištěných skutečností provedla dle § 26 bod 1-4 Procesního řádu FAČR kontrolu a
konstatuje, že se bude daným protestem dále zabývat.
STK JmKFS si zve na své další zasedání v úterý dne 19.04.2022 v 16:00 následující osoby:
Wencl Jakub (ID 00080833) – rozhodčí utkání
Šajkovics Karel (ID 56070056) – vedoucí družstva domácích
Rusín Michal (ID 06070367) – hráč hostů vedený v ZoU pod č. 2
Riedel Tomáš (ID 05101263) – hráč fotbalového klubu SK Jundrov, který měl v utkání na straně hostů
neoprávněně nastoupit pod č. 2
Kokta Dušan (ID 79071593) – vedoucí družstva hostů
Za účast R odpovídá KR JmKFS, za účast zástupců klubů odpovídají dané fotbalové kluby.
Ve lhůtě do dalšího zasedání STK mohou oba fotbalové kluby zaslat (doplňující) vyjádření k dané
situaci.
17. kolo KP st. žáků: ROSICE – ČAFC
Ve 25. minutě utkání zraněn hráč domácích č. 6 Limberg Tobias (ID 07051480), zlomenina levé nohy
v oblasti holeně, hráč odvezen RZS. Z toho důvodu bylo utkání po dohodě R a obou klubů předčasně
ukončeno. STK JmKFS žádá oba kluby o dodání dohody o novém termínu sehrání daného utkání.
17. kolo KP st. žáků: BLANSKO - BŘECLAV
Ve 32. minutě utkání zraněn hráč domácích č. 15 Kunc Jakub (ID 07021408), zranění v oblasti levé
holeně a kolene, hráč odvezen na vyšetření do nemocnice.
17. kolo I. tř. st. žáků sk. B: SLATINA – KYJOV
V ZoU není uveden hlavní pořadatel utkání. STK předává R do nejbližšího zasedání KR JmKFS pro
nedostatečnou kontrolu ZoU. STK dále pro porušení § 53 bod 1a SŘF uděluje fotbalovému klubu
Slatina pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč.
17. kolo I. tř. ml. žáků sk. A: BYSTRC - ROUSÍNOV
V ZoU není uveden hlavní pořadatel utkání. STK předává R do nejbližšího zasedání KR JmKFS pro
nedostatečnou kontrolu ZoU. STK dále pro porušení § 53 bod 1a SŘF uděluje fotbalovému klubu
Bystrc pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč.
17. kolo I. tř. ml. žáků sk. B: DUBŇANY/MUTĚNICE - LEDNICE
V utkání zraněn hráč domácích č. 7 Foltýn Jan (ID 09120102), zranění levé nohy, hráč odvezen do
nemocnice na vyšetření.
4. PŘEDÁNÍ DK JmKFS – čl. 24 bod 8 RS JmKFS (PENĚŽITÁ POKUTA ZA UDĚLENÉ OT-ŽK)
•
•
•
•
•
•

KP dosp.: 8x ŽK Filip Svensson (ID 98111349) – Svratka Brno
KP dosp.: 4x ŽK Filip Číhal (ID 96060099) – Moravský Krumlov
I.A tř. dosp. sk. A: 4x ŽK Jan Sedlák (ID 89010149) – Zbraslav
I.A tř. dosp. sk. A: 4x ŽK Vojtěch Blažek (ID 01091146) – RAFK
I.A tř. dosp. sk. A: 4x ŽK Matěj Černý (ID 93081387) – RAFK
I.A tř. dosp. sk. B: 8x ŽK Petr Vašek (ID 82080473) – Vacenovice
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I.A tř. dosp. sk. B: 8x ŽK Ondřej Bíla (ID 82011629) – Hroznová Lhota
I.A tř. dosp. sk. B: 4x ŽK Jan Vintrlík (ID 94120798) – Velké Pavlovice
I.A tř. dosp. sk. B: 4x ŽK Tomáš Wolgemuth (ID 80091496) – Lednice
I.A tř. dosp. sk. B: 4x ŽK Daniel Juřica (ID 97011509) – Dubňany
I.B tř. dosp. sk. A: 8x ŽK Lukáš Martínek (ID 85080058) – Boskovice „B“
I.B tř. dosp. sk. A: 4x ŽK Martin Pavlík (ID 89040712) – Lelekovice
I.B tř. dosp. sk. A: 4x ŽK Patrik Siegl (ID 76021406) – Vilémovice
I.B tř. dosp. sk. B: 8x ŽK Lukáš Fiedler (ID 96031564) – Jevišovice-Mikulovice
I.B tř. dosp. sk. B: 4x ŽK David Ryšavý (ID 94111322) – Troubsko
I.B tř. dosp. sk. B: 4x ŽK Michal Ampapa (ID 92090406) – Troubsko
I.B tř. dosp. sk. B: 4x ŽK Michal Horáček (ID 91110428) – Újezd u Brna
I.B tř. dosp. sk. B: 4x ŽK Josef Kovář (ID 89091990) – Únanov
I.B tř. dosp. sk. B: 4x ŽK Martin Matoušek (ID 88090075) – Střelice
I.B tř. dosp. sk. C: 4x ŽK Ondřej Polách (ID 01120700) – Tvrdonice
I.B tř. dosp. sk. C: 4x ŽK Pavel Harašta (ID 86011798) – Strážnice
KP st. dor.: 4x ŽK Daniel Klučka (ID 04051040) – Slatina/Slovan
KP st. dor.: 4x ŽK Matěj Sabo (ID 04080379) – Novosedly
KP st. dor.: 4x ŽK Filip Tesáček (ID 05010655) – Vyškov/Dědice
KP st. dor.: 4x ŽK Tomáš Maša (ID 03060994) – Ráječko/Rájec-Jestřebí
KP st. dor.: 4x ŽK Tomáš Růžička (ID 03030899) – Dubňany/Mutěnice
I. tř. dor. sk. B: 4x ŽK Radim Jobánek (ID 03061530) – Miroslav
I. tř. dor. sk. B: 4x ŽK Martin Peřinka (ID 03021058) – Dobšice

5. NESPLNĚNÍ POVINNOSTI ODDÍLŮ DLE čl. 12 bod 5 RS JmKFS
•
•

•

STK JmKFS provedla další kontrolu splnění povinnosti oddílů dle čl. 12 bod 5 RS JmKFS –
včasné nahrání soupisky družstva do IS FAČR a včasné zaslání seznamu hráčů sdruženého
družstva pro jarní část SR 2021/2022.
STK za opakované nesplnění povinnosti dle čl. 12 bod 5 RS JmKFS uděluje následujícím
fotbalovým klubům pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč:
MS Brno (nesplnění) – KP dosp.
Prosiměřice/Višňové (nesplnění - chybí Prosiměřice) – I. tř. dor. sk. B
STK JmKFS žádá výše uvedené kluby o nápravu aktuálního stavu – termín ihned.

6. OPRAVA ROZHODNUTÍ STK JmKFS Z ÚŘEDNÍ ZPRÁVY JmKFS č. 21 ZE DNE 30.11.2021
•
•
•

STK JmKFS opravuje na základě zjištěných skutečností své rozhodnutí z Úřední zprávy JmKFS
č. 21 ze dne 30.11.2021.
V daném rozhodnutí došlo k udělení pořádkové pokuty fotbalovému klubu TJ Sokol Přímětice
ve výši 4.900 Kč za nenastoupení hráčů ze soupisky v podzimní části SR 2021/2022 (čl. 12 bod
2 RS JmKFS a čl. 24 bod 9 RS JmKFS).
Dle nově zjištěných skutečností hráč Beneš Stanislav (ID 93081449) splnil ustanovení
příslušných článků o nastoupení hráčů ze soupisky.
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•

Z toho důvodu STK JmKFS mění udělenou pořádkovou pokutu na celkovou výši 4.200 Kč.

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 v úterý dne 19.04.2022 v 15:30 hod. v sídle JmKFS.
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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:

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