
                                Okresní fotbalový svaz Znojmo

                Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
                         Tel: 728 143 021; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

  

Zpráva STK OFS Znojmo č. 17 - 2018/2019
13.3.2019

Přítomni: P. Čech, V. Rychlík, J. Števica,
Omluveni:          V. Kratochvíl
Hosté:                

1. STK upozorňuje všechny oddíly, že žádosti o změnu termínu utkání lze zadávat pouze prostřednictvím 
informačního systému. Na jiné formy žádosti nebude ze strany STK reagováno a nebude o ní rozhodováno.

2. STK opětovně upozorňuje všechny oddíly, že žádosti o změnu termínu utkání zavedené do informačního 
systému v takové době, že je bude možno projednat pouze na jednání STK před nadcházejícím kolem, ve kterém 
je změna požadována, nebudou až na výjimky z nepředpokládaných důvodů povolovány.

3. STK upozorňuje oddíly, že z důvodu obsazenosti utkání rozhodčími v některých kolech nebude až na výjimky 
povolovat změny termínů utkání ze soboty na neděli.

4. STK upozorňuje oddíly dorostu, že napříště nebude povolovat utkání dorostu v neděli se začátkem později než 
ve 14,00 hod., výjimkou je souhlas obou oddílů s pozdějším začátkem.

5. STK provedla kontrolu hrací plochy ve Vranově nad Dyjí s tím, že hrací plocha odpovídá požadavkům dle 
pravidel fotbalu, kdy STK schvaluje hrací plochu jako způsobilou k mistrovským utkáním v rámci OFS Znojmo 
s podmínkou, že oddíl Vranov nad Dyjí je v průběhu utkání povinen zabezpečit kmeny stromů nacházejících se ve 
vzdálenosti menší jak 2m od postranní čáry a u kterých nebylo NP Podyjí povoleno jejich pokácení tak, aby 
nebylo ohroženo zdraví účastníků utkání.

6. STK upozorňuje oddíly, které mají povinnost vložit do IS soupisku družstva, že termín pro vložení soupisky je 
dle RS OFS Znojmo nejpozději 3 dny před zahájením jarní části SR 2018/2019, tedy nejpozději dne 20.3.2019.

7. STK vyzývá oddíl Čejkovic k doložení konkrétního důvodu, pro který není možno sehrát mistrovské utkání 
v sobotu dne 18.5.2019 ale je možno utkání sehrát v neděli dne 19.5.2019

8. Rozhodnutí STK : SR2019206528 – Vedrovice
                                   SD2019206529

9. Změny termínů utkání:

STK schvaluje :

OP:
Prosiměřice A – Hostim – utkání se odehraje v NE dne 24.3.2019 v 15,00 hod.
Starý Petřín – Práče A - utkání se odehraje v NE dne 31.3.2019 v 15,00 hod.

III. třída:
Hrabětice – Vedrovice – utkání se odehraje v SO dne 6.4.2019 v 15,30 hod.
Hrabětice – Loděnice - utkání se odehraje v SO dne 20.4.2019 v 16,00 hod.
Hrabětice – Jamolice - utkání se odehraje v SO dne 4.5.2019 v 17,00 hod.
Hrabětice – Olbramovice A - utkání se odehraje v SO dne 11.5.2019 v 17,00 hod.
Hrabětice – Vlasatice - utkání se odehraje v SO dne 18.5.2019 v 17,00 hod.
Hrabětice – Skalice - utkání se odehraje v SO dne 25.5.2019 v 17,00 hod.



Hrabětice – Mor. Krumlov C – utkání se odehraje v SO dne 1.6.2019 v 17,00 hod.
Hrabětice – Oleksovice - utkání se odehraje v SO dne 15.6.2019 v 17,00 hod.
Blížkovice B – Přímětice B - utkání se odehraje v SO dne 20.4.2019 v 16,00 hod.
Dyje A – Blížkovice B –  utkání se odehraje v SO dne 6.4.2019 v 15,30

IV. třída :
Jaroslavice B – Damnice - utkání se odehraje v SO dne 18.5.2019 v 15,30 hod.
Práče B – Lechovice - utkání se odehraje v NE dne 26.5.2019 v 17,00 hod.
Čejkovice – Božice B – utkání se odehraje dne 6.4.2019 v 15,30 hod.

10. STK schvaluje zápis KM č. 16

11. Příští zasedání STK proběhne dne 20.3.2019 v 15,00 hod.

Ve Znojmě 13.3.2019               Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




