
                                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. 28 - 2018/2019
29.5.2019

Přítomni: P. Čech, V. Rychlík, J. Števica,, V. Kratochvíl  
Omluveni:         
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 v ZoU se v případě AR1 či AR2 se nejedná o shodné funkce 
s asistenty v kolonkách funkcionáři a pořadatelé a uvedením shodných osob v těchto kolonkách dochází 
k porušování pravidel fotbalu, kde oddílový AR nemůže vykonávat jinou funkci.

3. STK upozorňuje na školení trenérů licence C na OFS Znojmo ve dnech 1. a 2.6.2019 ve Znojmě. V návaznosti 
na toto školení STK upozorňuje, že od SR 2019/2020 bude trvat na splnění povinnosti dle ustanovení § 35 písm. 
d) včetně splnění podmínek trenérů mládeže a porušení tohoto ustanovení nebude ze strany STK nadále 
tolerováno.

4. STK upozorňuje na ustanovení § 61 odst. 2 RS OFS Znojmo o potvrzování ZoU vedoucími družstev, ze kterého 
vyplývá, že ZoU nelze potvrdit jinak, než vložením svého kódu za přítomnosti rozhodčího utkání. Je tedy 
nepřípustné předávat tyto údaje jakýmkoli způsobem jiným osobám, např. rozhodčímu, který pak následně sám 
ZoU potvrdí. Potvrzování ZoU takovým způsobem rozhodčími nebude nadále těmto rozhodčím tolerováno.

5. STK upozorňuje všechny oddíly, že termín podání přihlášek do soutěží pro SR 2019/2020 je nejpozději do 
18.6.2019. Na pozdější podání přihlášek nemusí být brán zřetel.

6. STK upozorňuje, že losovací aktiv proběhne ve čtvrtek dne 27.6.2019 v 17,30 hod. Místo bude upřesněno. 
V této souvislosti STK upozorňuje, že účast oddílů, které podaly přihlášky do soutěží je povinná a žádné omluvy 
nebudou akceptovány.

7. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
    100,- Kč za 4 ŽK – Práče, Hrádek, Jamolice, Vedrovice
    200,- Kč za 5 ŽK – Suchohrdly u Miroslavi

8. STK se zaobírala podnětem R Antonína STAŠKA, který požaduje navrácení cestovného ve výši 280,- Kč, které 
mu mělo být odebráno na zásah předsedy VV OFS Znojmo s odůvodněním, že k utkání Litobratřice B –
Valtrovice měli jet oba AR jedním vozidlem. Kontrolou zápisu předmětného utkání včetně historie ZoU bylo 
zjištěno, že k žádnému odnětí cestovného z uvedených důvodů nedošlo. Dále bylo zjištěno, že předseda VV OFS 
Znojmo upozornil p. Staška na chybně účtované cestovné (navýšení o 70,- Kč). Původní cestovné ve výši 350,- Kč 
bylo chybně upraveno sekretářem OFS Znojmo na částku 240,- Kč, která je dále v ZoU uvedena a nic nebrání 
v jejím vyplacení. Při výpočtu ujetých km byl do aplikace mapy.cz omylem sekretářem OFS Znojmo zadán cíl 
Litobratřice místo Jiřice u Mir., kde se utkání odehrálo a správně tedy mělo dojít k úpravě cestovného na částku 
280,- Kč. Je nutno tedy toto cestovné opětovně upravit na tuto výši. Prověřením sběrného účtu bylo zjištěno, že na 
účtu Antonína Staška je za uvedené utkání částka 490,- Kč, tedy odměna a cestovné dle ZoU. Vzhledem 
k nesrovnalostem ve vyúčtování a k nepravdivým údajům v podání, STK po konzultaci s předsedou KR předává 
věc do KR k dalšímu opatření.



9. Rozhodnutí STK : 
SR2019215477 – Práče
SR2019215479 – Jaroslavice
SR2019215481 – Olbramovice
SR2019215482 - Višňové
SR2019215750 – Dobřínsko
SR2019216277 - Oleksovice

10. STK předává KR rozhodčí:
    

Drlík Miroslav, ID:71020148 – AR1 současně hráč domácích – Dobřínsko – Miroslav C
Palát Jiří ID:75071430 – umožnění zapsání hráče r. 2008 v ZoU mužů – Vlasatice - Oleksovice

11. Změny termínů utkání:

STK schvaluje :
OP :
Litobratřice A – Prosiměřice A – utkání se odehraje v SO dne 15.6.2019 ve 14,00 hod.

III. třída:
Přímětice B – Dyjákovice – utkání se odehraje v SO dne 15.6.2019 v 10,15 hod.

12. STK schvaluje zápis KM č. 25

13. Příští zasedání STK proběhne dne 5.6.2019 v 15,00 hod.

Ve Znojmě 29.5.2019               Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




