
                                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. 20 - 2019/2020
20.5.2020

Přítomni: P. Čech, V. Rychlík, V. Kratochvíl, D. Varga
Omluveni:         P. Čech ml.,
Hosté:                

1. Na základě rozhodnutí VV OFS Znojmo bude OFS Znojmo v SR 2020/2021 pořádán Okresní pohár FAČR 
dospělých.

2. Právo účastnit se poháru mají všechna družstva dospělých účastnící se mistrovských soutěží organizovaných 
OFS Znojmo a která podají včas přihlášku do poháru. Termín podání přihlášek, které budou oddílům zaslány a 
vyvěšeny na webu www.ofsznojmo.cz, je 10.6.2020.

3. Pohár bude organizován v průběhu celého soutěžního ročníku, první kola budou odehrána před zahájením 
mistrovských soutěží a nelze vyloučit, že některá kola poháru budou odehrána ve středečním termínu.

4. Rozlosování poháru a termínovou listinu provede STK OFS Znojmo na základě počtu přihlášených družstev.

5. V případě malého počtu zájemců nemusí být pohár organizován.

6. V případě extrémního zájmu o účast v poháru nemusí být do poháru všechna družstva zařazena a STK družstva 
zařadí mimo jiné s přihlédnutím k dřívějšímu podání přihlášky.

7. První kola poháru budou odehrána ve skupinách nejméně 2 týdny před zahájením soutěží a mohou posloužit 
jako předsezonní přípravná utkání, která bude řídit OFS a OFS také uhradí náklady na rozhodčího. O případné jiné 
formě konání poháru rozhodne STK podle počtu podaných přihlášek. Nejlepší týmy poháru budou finančně 
odměněny finanční částkou a to vítěz částkou 15.000,- Kč, poražený finalista částkou 10.000,- Kč, poražení 
semifinalisté částkou 5.000,- Kč.

8. Přihlášky do mistrovských soutěží jsou umístěny na stránkách OFS Znojmo a termín přihlášek je stále stanoven 
na 10.6.2020.

9. Termínová listina mistrovských soutěží bude zpracována v návaznosti na termínovou listinu JmKFS a není 
vyloučeno, že zahájení mistrovských soutěží bude posunuto na pozdější termín, než byly termíny v minulých 
ročnících.

10. Příští jednání STK proběhne dne 3.6.2020 v 15,00 hod.

Ve Znojmě 20.5.2020               Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




