
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. 14 - 2016/2017

2.11. 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. Rozhodnutí a Doporučení STK : SD2016097239, SR2016097614, SD2016097687, SD2016097696, 
SR2016097707                 

3. 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.

4 . STK schvaluje výsledky utkání z 29. 10. – 30. 10. 2016

5. STK schvaluje zápis KM č. 11 a 12 v plném znění

6. STK bere na vědomí rozhodnutí VV OFS Znojmo učiněné na základě doporučení pracovní komise ve 
věci odvolání oddílu Valtrovic proti nařízení opakovaného utkání Jaroslavice B – Valtrovice s tím, že 
utkání bude odehráno v termínu dle původního rozhodnutí STK a to v neděli 6.11.2016 ve 14,00 hod.
a oddíl Jaroslavic je na základě rozhodnutí VV povinen uhradit  oddílu Valtrovic cestovní náklady ve 
výši 500,- Kč a to do 16.11.2016. 

7.  STK předává do KR rozhodčího Jiřího HOLÍKA ID 73070677 a HORKÉHO Jiřího, ID 77050246
v kontextu podaného protestu družstva Božic k utkání Hostěradice – Božice k zaujetí stanoviska.

     STK předává do KR rozhodčího Jiřího NOVÁKA ID 83050917 ve věci odehraného utkání 
Dyjákovice – Slup A.     

8. STK provedla šetření a ve věci utkání Rakšice – Vlasatice

9. STK provedla šetření a ve věci utkání Dyjákovice – Slup A

10.  Příští zasedání STK bude ve středu 9. 11. 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 2.11. 2016                           Milan Večeřa – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 777 888 668




