
 
Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 

Hornická 54, 709 80 Ostrava 
 
                                        Zpráva VV MS KFS č. 2-2007 
 
VV MS KFS vydává zprávu pro potřeby zabezpečení soutěží v SR 2007/2008: 

1. Termínová listina - Jaro 2008 je vystavena na webových stránkách www.mskfs.cz. 
Rozlosování soutěží bude provedeno po termínu 31.1.2008– viz. Bod 2 a vystaveno rovněž na 
webových stránkách MS KFS 

2. Upozorňujeme kluby, že mohou bezplatně uplatnit změnu hracích dnů, termínů a míst utkání pro jarní 
část SR 2007/2008 (Neplatí pro jednotlivá utkání!!!), a to nejpozději do 31.1.2008 písemnou formou 
na sekretariát MS KFS, po tomto datu pouze za stanovený poplatek 

3. Výpis soutěžních záloh klubů po podzimní části 2007 (viz. Příloha) – kluby, které se za podzimní část 
dostaly pod 50% své soutěžní zálohy, jsou povinny doplatit rozdíl do  soutěžní zálohy - nejpozději do 
28.2.2008 (var. symbol = IČO klubu). Kluby, kterých se to týká budou na svém vyúčtování 
upozorněny! 

4. Upozorňujeme kluby na povinnost výměny fotografií hráčů při přechodu z jedné věkové kategorie do 
druhé, jelikož fotografie nevyjadřují současnou podobu hráče. Registrační průkaz má obsahovat 
fotografii odpovídající jeho podobě a věku – (Registrační řád ČMFS čl. 2/1) 

5. Termíny předložení soupisek družstva pro jarní část SR 2007/2008: 
- KP muži, KP dorost (starší + mladší)…………………………...do 14. 3. 2008, 

              - I.A třídy, I.B třídy, KS dorostů…………………………………. do 21. 3. 2008, 
              - KP žáků (starší + mladší) ……………………………………….. do 28. 3. 2008, 
              - KS žáků (starší + mladší)  ……………………………….……….do 28. 3. 2008. 
 V případě, že hráč uvedený na soupisce v průběhu jarní části z klubu odejde (přestup, hostování), je                  
              klub povinen do 7 dnů soupisku opravit a nechat ji potvrdit  STK MS KFS  

6. VV  MS KFS upozorňuje kluby KP mužů na povinnost používat při pořizování  videozáznamu 
z mistrovského utkání minutáž na obrazovce, z důvodu lepší orientace při vyhledávání sporných situací! 

7. VV MS KFS schválil termín konání Losovacího aktivu pro SR 2008/2009 MS KFS – pondělí 30. 
června 2008 od 17,00 hod v DK města Ostrava 

8. Předpokládané zahájení SR 2008/2009: 
- KP muži, KP dorost (starší + mladší)……………………………10.8.2008, 
- I.A třídy, I.B třídy, KS dorostů  …………………………………10.8.2008, 
- KP žáků (starší + mladší ) ……………………………………… 30.8.2008, 

                        - KS žáků (starší + mladší) ……………………………….……… 03.9.2008. 
9. Na základě změn Pravidel fotbalu ČMFS platných od 1.7.2007 (pravidlo 2 – Rozhodnutí ČMFS  
       bodu 1) dochází k níže uvedené úpravě RS MS KFS SR 2007-2008 článku 9/7: 

              Mladší žáci mají povinnost hrát v soutěžních utkáních míčem velikosti číslo 4. 
              Starší žáci mohou hrát v soutěžních utkáních míčem velikosti číslo 4 nebo 5. 

10. Na  základě  nesrovnalostí  u  dvojím  po  obě  hraném  utkání  mládeže STK MS KFS po schválení VV 
MS  KFS upřesňuje RS MS KFS článek 9/4. 

              „ Pokud  proti  totožnosti  hráče  byla  kapitánem  družstva  nebo  u  mládeže  vedoucím  družstva       
              vznesena námitka,  provede  kontrolu  osobních  údajů  takového  hráče  sám  rozhodčí.  Jestliže  se    
              přesvědčí, že hráč nastoupil  na  cizí  registrační  průkaz,  tohoto  hráče  nepřipustí  ke  hře,  popřípadě    
              vyloučí, registrační průkaz odebere  a  zašle spolu  se  zápisem  o  utkání  řídícímu  orgánu soutěže.    
              Není-li  rozhodčí  přesvědčen, že hráč nastoupil  na  cizí  registrační  průkaz,  dotazem  zjistí  hráčovi   
              osobní  údaje,  adresu  trvalého  bydliště  a toto uvede  do  zápisu  o  utkání.  Takto  zjištěné  údaje   
              podepíše hráč, kapitán a vedoucí družstva. Rozhodčí hráče připustí  k  další  hře  a  po  utkání   (u  
              mládeže  dvojí  po  sobě  hraném  utkání,  může  konfrontovaný  hráč nastoupit  ke  druhému  utkání)    
              zašle  registrační  průkaz  spolu  se  zápisem  o  utkání  řídícímu  orgánu soutěže. (STK MS KFS)“. 

11. Vetace rozhodčích pro Jarní část 2008 je možno uplatnit nejpozději do 28.2.2008 
 
V Ostravě 18.12.2007 
 
Ing. Stanislav Gajdušek  v.r.                                                                                 Ing. Vladimír Janoško  
předseda MS KFS      sekretář MS KFS 

http://www.mskfs.cz

