
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. 12 - 2016/2017

18. 10. 2016
Přítomni: M. Večeřa, V. Rychlík , J. Števica, P. Čech
Omluveni:
Hosté:                

1. STK upozorňuje oddíly, že IS neumí a nehlídá osoby jiných věkových kategorii. Tedy pokud je 
uveden hráč v ZoU musí odpovídat jeho věk soutěži, ve které se utkání hraje – odpovídá za správnost 
VD. Pokud budou tyto osoby ( tzn. osoby jiné věkové kategorie ) uvedeny v ZoU ( nastoupí 
k utkání ) bude se jednat o neoprávněný start hráče a věc bude řešena jako disciplinární přečin se 
všemi herními a disciplinárními důsledky. 

2. STK schvaluje změny termínů utkání:

    FK Znojmo B – Únanov A             na  NE 6.11.2016 v 14:00 hod

3. STK  neschvaluje změny termínů utkání :

    Jiřice – Damnice     utkání bude sehráno v původním termínu.

4. STK uděluje pokuty za obdržené ŽK:

100,- Kč za 4 ŽK – Hostim, Dyjákovice, Moravský Krumlov

Pokuty budou řešeny sběrnou fakturou.

5. Rozhodnutí a Doporučení STK : SD2016095716, SR2016095748,  SR2016095749, SD2016095768

6. STK upozorňuje funkcionáře oddílů, že sekretářem OFS byl zaslán Návod na změnu termínu 
utkání. Nyní je možné provádět změny termínu utkání pouze v IS. Na všechny uvedené v žádosti 
v IS je nutné reagovat – odpovědět.

7 . STK schvaluje výsledky utkání z 15.10. – 16.10.2016

8. STK předává k projednání do KR rozhodčího Jiřího Šachla ID77091020 za neuvedení doby hry 2. 
poločasu v ZoU a rozhodčího Vomelu Vlastimila, ID 53010196 za nesprávné uvedení výsledku 
utkání v ZoU

9. STK předvolává na své zasedání ve věci odehraného utkání Micmanice – Dyjákovice na středu 
26.10.2016  v 15:30 hod R Neužila Jana ID97081339, HP domácích Pokorného Milana ID71091027 
a VD domácích Šinogla Petra ID75110467.



10. STK bere na vědomí písemné vyjádření hlavního pořadatele utkání Prosiměřice A – Olbramovice A   
Miloslava Duška ID54060217 a bere na vědomí vyjádření R utkání Peřinky Jiřího ID51050154 a 
zaujala k tomuto interní stanovisko

11. STK upozorňuje oddíly, že dle RS mají povinnost míti k dispozici odpovídající výpočetní techniku 
s internetovým připojením v kabině R (Horní Kounice) 

12.  Příští zasedání STK bude ve středu 26. 10. 2016  v 15:00 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 18. 10. 2016                           Milan Večeřa – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 777 888 668




