
Okresní fotbalový svaz Znojmo

                Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
                         Tel: 728 143 021; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

  

Zpráva STK OFS Znojmo č. 9 - 2017/2018
27.9.2017

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. 6,7

4.  Rozhodnutí a doporučení STK : SR2017145114, SR2017145122, SD2017145263,

5. Změny termínů utkání :

STK schvaluje  :

OP :
FK Znojmo B – Jezeřany A – utkání se odehraje v SO 28.10.2017 ve 14,00 hod

III. třída :

Blížkovice B – Hrádek – změna pořadatelství – utkání se odehraje v původní termínu na hřišti v Hrádku
Hrádek – Dyje – utkání se odehraje v SO dne 21.10.2017 ve 14,30 hod.
Hrádek – Únanov B – utkání se odehraje v SO dne 4.11.2017 ve 14,00 hod.

IV. třída :
FK Znojmo C – Hl. Mašůvky – utkání se odehraje v SO dne 7.10.2017 v 15,00 hod.
Jaroslavice B – Práče B – utkání se odehraje v NE dne 29.10.2017 ve 14,00 hod – bez poplatku

STK schvaluje dohodu družstev Miroslav C – Petrovice o odložené utkání – utkání se odehraje ve ČT dne 
28.9.2017 v 15,30 hod.

Dorost :

FK Znojmo B – Štítary – utkání se odehraje v NE 29.10.2017 ve 14,00 hod.

STK se zabývala odložený utkáním Božice – Štítary z důvodu onemocnění většího počtu hráčů Božic, vzhledem 
k nedodání potvrzení STK předá věc DK pro nenastoupení družstva Božic k utkání



6. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
    100,- Kč za 4 ŽK – Hostim, Suchohrdly, Chvalovice, Dyje, Moravský Krumlov
    200,- Kč za 5 ŽK – Loděnice, Tasovice
    

7. 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

8. STK vyzývá oddíl Skalice k odstranění nedostatků v kabině R uvedených v ZoU do příštího domácího utkání.

9. STK schvaluje výsledky utkání 22.9. – 24.9.2017.
  

10. Příští zasedání STK proběhne ve středu dne 4.10.2017 v 15,00 hod.

Ve Znojmě 27.9.2017                        Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




