
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. 5 - 2016/2017

31. 8. 2016
Přítomni: M. Večeřa, V. Rychlík , J. Števica, P. Čech
Omluveni:
Hosté:                

1. STK upozorňuje oddíly, že IS neumí a nehlídá osoby v trestu z jednoho soutěžního ročníku do 
druhého. Tedy by bylo možné tuto osobu v trestu uvést - vložit do ZoU. Pokud budou tyto osoby (tzn. 
osoby v trestu) 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:

   III.B        Bohutice – Horní Kounice           na  PÁ  9.9.2016   v 18:00 hod.
   IV. B       Trstěnice – Troskotovice             na  SO  17.9.2016  v 16:30 hod.

    STK  neschvaluje změny termínů utkání:

    OP Dorost   Štítary – Únanov       bude sehráno v původním termínu SO 3.9.2016 v 16:30 hod.

3. STK uděluje pokuty za obdržené ŽK:

100,- Kč za 4 ŽK – Mikulovice, Rybníky

200,- Kč za 5 ŽK – Starý Petřín, Práče „B“

Pokuty budou řešeny sběrnou fakturou.

4. STK upozorňuje funkcionáře oddílů, kteří ještě nesplnili povinnost odevzdat a nechat si potvrdit Řád 
pořadatelské služby včetně nákresu sportovního areálu, že je povinnost mít vyvěšen v kabině 
rozhodčího Řád pořadatelské služby (  zaslán sekretářem všem oddílům emailem ) včetně nákresu 
sportovního areálu ( jednoduchý náčrt sportovního areálu ). Tento Řád včetně nákresu areálu Vám 
bude potvrzen na sekretariátu OFS Znojmo.

     Povinnost nesplnili : Branišovice, Suchohrdly u Mir., Velký Karlov. 

5. STK upozorňuje funkcionáře oddílů, že sekretářem OFS byl zaslán Návod na změnu termínu 
utkání. Změny termínu je možné provádět do 30.9.2016 oběma možnými způsoby tedy  tiskopis, 
mail  nebo nově v IS. Po tomto datu bude možnost provádět změny termínu utkání pouze v IS. 
Na všechny uvedené v žádosti v IS je nutné reagovat – odpovědět.

6. Doporučení STK  : SD2016080107

7. STK předává do KR rozhodčího utkání FK Znojmo B – Mikulovice  Jiřího  Paláta

8. STK schvaluje zápisy  KM  č.1 a 2 v plném znění



9.  Příští zasedání STK bude ve středu 7.9.2016  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 31. 8. 2016                           Milan Večeřa – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 777 888 668




