
Okresn í  fo tba lový  svaz  Zno jmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

   
Zpráva STK OFS Znojmo č. 28 - 2015/2016

15. 6. 2016
Přítomni: M. Večeřa, V. Rychlík, P. Čech
Omluveni: J. Števica
Hosté:                

1. STK schvaluje výsledky 10. 6 . – 12.6. 2016.

2. STK uděluje pokuty za obdržené ŽK:

100,- Kč za 4 ŽK – Božice, Blížkovice „B“, Hluboké Mašůvky, Horní Kounice „B“

200,- Kč za 5 ŽK – Hrabětice

300,- Kč za 6 ŽK – Vedrovice, Jezeřany „B“

Pokuty budou řešeny sběrnou fakturou.

3. Rozhodnutí STK na Úřední desce č. SR2016066528  oddíl Dobřínsko

4. STK upozorňuje R, že v soutěži OP Dorostu není možné zadávat do kolonek střídání hráčů. Střídání 
hráčů je nutné uvést ve zprávě R. 

     STK upozorňuje R, že pokud je vystřídán ( popř. vyloučený ) kapitán družstva je povinností R uvést 
do ZoU zástupce kapitána. Tato kolonka v ZoU se nachází v sekci funkcionářů družstev ( vedoucí 
družstva, trenér, atd.)

5. STK neschválila žádost oddílu Slup na lokální výměnu skladby hřiště

6. STK oznamuje oddílům, že termín pro podání přihlášek do soutěžního ročníku 2016 / 2017 je
stanoven do ÚT 21. 6. 2016. 

Současně žádáme o zaslání změněných údajů v osobě sekretáře klubu nebo jeho kontaktních údajů na
OFS pro potřebu aktualizace údajů v Rozpisu soutěží.

7. STK upozorňuje oddíly, že v novém RS OFS 2016/2017 se zvyšují pokuty za nedostavení se družstva 
k utkání nebo pokles hráčů družstva pod 7. Jelikož se tyto přestupky v závěru soutěže množí, je na 
zvážení každého oddílu, aby přihlásil tolik družstev do fotb. soutěží, které je schopen jak 
ekonomicky, tak hráčsky dohrát a zajistit regulérnost soutěží.

8. STK oznamuje oddílům, že losovací aktiv OFS Znojmo se koná v pátek 1. 7. 2016 v 17,00 hod. 
v Pohostinství Polehňa v Příměticích (prezentace účastníků proběhne v 16,30 hod.) STK upozorňuje 
oddíly, že dle Rozpisu soutěže je účast všech přihlášených oddílů povinná)



9. Protest  -  STK opětovně upozorňuje všechny oddíly na ustanovení Procesního řádu – Díl 2          
Řízení o protestu, zejména na důvody protestu dle § 30 odst. 2) a náležitostech protestu podle 
odst. 4). V případě podání protestu z jiných důvodů než uvedených dle ustanovení Procesního 
řádu bude jako nedůvodný zamítnut s důsledky propadnutí poplatku ve prospěch řídícího 
orgánu soutěže.

10. Další zasedání STK se uskuteční ve středu 22. 6. 2016 v 17:00 hod.

Poučení o odvolání:

Proti každému rozhodnutí STK je možné podat odvolání, a to do sedmi dnů ode dne jeho 
doručení. Za den doručení se považuje den následující po uveřejnění rozhodnutí na Úřední desce. 
Odvolání se podává k VV OFS Znojmo. 

Ve Znojmě 15. 6. 2016                           Milan Večeřa – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 777 888 668




