
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. 9 - 2016/2017

27. 9. 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:

OP        Vlasatice-Hrádek  na  SO 15.10.2016   v 14:30 hod. a zároveň schvaluje změnu pořadatelství    
utkání. Utkání bude sehráno v Hrádku.

                   
IV. A    Těšetice – Hluboké Mašůvky  na NE 23.10.2016  v 14:30 hod.

3. STK nařizuje změnu termínu utkání :

IV. A   Štítary B – Suchohrdly B – na NE  2.10.2016 v 11:45 hod.

4. STK uděluje pokuty za obdržené ŽK:

100,- Kč za 4 ŽK – Starý Petřín, Trstěnice

Pokuty budou řešeny sběrnou fakturou.

5. STK schvaluje Zápisy KM č. 6 a 7 v plném znění.

6. 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.

7. STK předvolává na své příští zasedání vedoucího družstva Štítary A -  Františka Fialu  ID 52090097.

8. STK schvaluje výsledky utkání z 23.-25.9.2016



9. STK projednala protest družstva Jaroslavice B proti předčasnému ukončení utkání Jaroslavice B –
Valtrovice. STK vyhodnotila protest jako důvodný a oprávněný (viz Rozhodnutí STK č. 
SR2016093092)

STK nařizuje sehrání předčasně ukončeného utkání Jaroslavice B – Valtrovice na den 6. 11. 2016 ve 
14:00 hodin. 

STK předává k projednání KR rozhodčího Vlka Miroslava ID 65100635 pro nedůvodné předčasné 
ukončení zápasu Jaroslavice B – Valtrovice a neúplný popis události v ZoU.

10.  Příští zasedání STK bude ve středu 5.10.2016  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 27. 9. 2016                           Milan Večeřa – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 777 888 668




