
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. 15 - 2016/2017

9.11. 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: SR2016098151, SR2016098283,  SR2016098438, SD2016098439, 
SD2016098466, SD2016098518, SR2016098287, SR2016098520          

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 uděluje pokuty za obdržené ŽK:

100,- Kč za 4 ŽK – Mikulovice (13. kolo), Mikulovice (1. kolo), Únanov, Havraníky, Bohutice

200,- Kč za 5 ŽK – Božice, Hostim, Blížkovice „B“, Trstěnice, 

300,- Kč za 6 ŽK – Křepice, Litobratřice

Pokuty budou řešeny sběrnou fakturou.

5 . STK schvaluje výsledky utkání z 3.11, 5. 11. – 6. 11. 2016

6. STK schvaluje zápis KM č. 13 v plném znění

7. STK se zabývala protestem oddílu Štítary ve věci utkání A2A0102 Štítary A – Křepice. Dle obsahu 
protestu se nejedná o protest ve smyslu § 30 Procesního řádu ale o vyjádření ke zprávě rozhodčího. 
Toto vyjádření vzala STK na vědomí a o protestu nerozhodovala.

8.  STK předává do KR rozhodčího SVOBODA Pavel ID 52100065 v kontextu podaného protestu 
družstva Hostěradic k utkání Starý Petřín - Hostěradice

     STK předává do KR rozhodčího HOLÍKA Jiřího ID 73070677 ve věci odehraného utkání Štítary A 
– Křepice ve věci pochybení v pravidlech fotbalu



     

9. STK provedla šetření a ve věci utkání Štítary A - Křepice

10. STK se opětovně zabývala vyjádřením oddílu SK AJAX Dyjákovice k utkání A2A1102 Micmanice 
– Dyjákovice. Byly provedeny pohovory s pořadatelskou službou, VD a hráči Micmanic 
k předcházení podobných událostí.

11. STK vyzývá oddíl Velkého Karlova k uhrazení pohledávky vůči TJ Sokol Hrabětice. Pokud závazek 
nesplní do 15.11.2016, bude oddíl předán do DK.

12.  Příští zasedání STK bude ve středu 23.11.2016  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 9. 11. 2016                           Milan Večeřa – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 777 888 668




