
                                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. 6 - 2018/2019
5.9.2018

Přítomni: P. Čech, V. Rychlík, J. Števica,
Omluveni:          V. Kratochvíl,
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 upozorňuje oddíly, že z důvodu obsazenosti utkání rozhodčími v některých kolech nebude až na výjimky 
povolovat změny termínů utkání ze soboty na neděli.

4. STK schvaluje zápisy KM č. 5

5. Rozhodnutí a doporučení STK: SR2018176062, SD2018176071, SR2018176072, SR2018176073, 
SD2018176087, SD2018176372, SR2018176373, 

6. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
    100,- Kč za 4 ŽK – Starý Petřín
    200,- Kč za 5 ŽK - Hrádek

7. Změny termínů utkání:

STK schvaluje dohodu oddílů o termínu nesehraných utkání:
FK Znojmo C – Pavlice – utkání se odehraje ve ČT 27.9.2018 v 16,00 hod. -  bez čekací doby

STK neschvaluje:
dohodu družstev Miroslav C – Prosiměřice B o termínu neodehraného utkání

STK nařizuje termín utkání:
Miroslav C – Prosiměřice B – utkání se sehraje v PÁ 28.9.2018 v 15,00 hod.
  
8. STK předává do KR rozhodčí:

Horký Marek, ID: 76010035 – porušení PF, umožnění zapsání hráče Ludvík Aleš v základní sestavě přes to, že 
jmenovaný se utkání neúčastnil – Velký Karlov – Valtrovice
Petlach Lukáš, ID:80012031 – AR1 současně hráčem domácích – Rakšice B - Branišovice

9. STK schvaluje žádost oddílu Hrabětice o sehrání všech utkání podzimní části od 30.9.2018, tedy od 9. kola na 
hřištích soupeřů z důvodu rekonstrukce kabin.

10. STK vyzývá oddíl Dyje k doložení důkazů o poškození dveří hráči Břežan. V případě, že tyto důkazy nebudou 
doloženy, nelze oddíl Břežan ze strany STK postihnout.

11. STK schvaluje výsledky utkání hraných ve dnech 1. a 2.9.2018



11. Příští zasedání STK proběhne dne 12.9.2018 v 15,00 hod.

Ve Znojmě 5.9.2018                        Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




