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Zpráva STK OFS Znojmo č. 7 - 2017/2018
13.9.2017

Přítomni: P. Čech, V. Rychlík , J. Števica,, V. Kratochvíl
Omluveni:          
Hosté:                

1. STK upozorňuje všechny oddíly, že žádosti o změnu termínu utkání lze zadávat pouze prostřednictvím 
informačního systému. Na jiné formy žádosti nebude ze strany STK reagováno a nebude o ní rozhodováno.

2. STK opětovně upozorňuje všechny oddíly, že žádosti o změnu termínu utkání zavedené do informačního 
systému v takové době, že je bude možno projednat pouze na jednání STK před nadcházejícím kolem, ve kterém 
je změna požadována, nebudou až na výjimky z nepředpokládaných důvodů povolovány.

3. STK schvaluje zápis KM č. 4

4.  Rozhodnutí a doporučení STK: SR2017143218, SR2017143319, SR2017143220, SR2017143360,
SR2017143361 SR2017143362, SR2017143363, SR2017143364, SR2017143365, SR2017143466

5. Změny termínů utkání:

STK neschvaluje:

III. třída:
Micmanice – Únanov B – utkání se odehraje v původním termínu

6. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
    100,- Kč za 4 ŽK – Šatov, Hrádek, Dyjákovice

7. STK předává KR rozhodčí: 

Palát Jiří ID:75071430 – umožnění zapsání HP jako náhradník domácích Suchohrdly u Mir. – Oleksovice
Fousek Miroslav ID:65070136 – umožnění zapsání hráče nar. 2007 do zápisu utkání mužů Vranov nad Dyjí – Hl. 
Mašůvky
Chaloupka Michal ID: 77020244 – umožnění nastoupení hráče r. 2004 v soutěži ml. žáků
Šťáva Jaromír ID FAČR: 78010724 - umožnění nastoupení hráče r. 2002 v soutěži žáků

8. STK upozorňuje všechny oddíly na rozhodnutí FAČR č. 2 písm. a) k pravidlu 3, kde je jednoznačně uvedeno, že 
každé družstvo může do ZoU uvést náhradníky družstva v počtu nejvýše 7 osob. Vzhledem k tomu, že dle pravidel 
fotbalu při opakovaném střídání se všichni hráči uvedení v ZoU považují za hráče, kteří k utkání nastoupili, může 
být uvedení vyššího počtu náhradníků jak 7 důvodem ke kontumaci utkání

9. Dne 12. 9. 2017 byla provedena kontrola hrací plochy a zázemí v areálu v obci Dyje. STK konstatuje, že hrací 
plocha splňuje podmínky pro pořádání mistrovských utkání řízených OFS Znojmo. U zázemí STK konstatuje 
nevyhovující stav kabiny rozhodčích, kde je nutno dobudovat osvětlení, přívod el. energie, zajistit možnost 
případného vytápění, vybavit kabinu potřebným nábytkem. STK stanovuje lhůtu do 30. 9 2017. Po požadované 
úpravě bude možno pořádat mistrovská utkání.

10. STK schvaluje výsledky utkání 9.9. – 10.9.2017.



  

11. Příští zasedání STK proběhne v úterý dne 19.9.2017 v 15,00 hod.

Ve Znojmě 13.9.2017                        Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




