
                                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. 10 - 2019/2020
2.10.2019

Přítomni: P. Čech, J. Števica, V. Rychlík
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. V návaznosti na provedený kurs trenérů a připravované doškolení trenérů, které proběhne v pátek dne 
18.10.2019 STK upozorňuje, že od SR 2019/2020 bude trvat na splnění povinnosti dle ustanovení § 35 písm. d) 
včetně splnění podmínek trenérů mládeže a porušení tohoto ustanovení nebude ze strany STK nadále 
tolerováno.

3. STK upozorňuje oddíly dorostu, že nepovolí změnu termínu utkání na neděli se začátkem pozdějším jak ve 
14,30 hod. pokud nebude žádost opatřena souhlasem soupeře přes to, že žádost bude podána ve lhůtě 21 dní.

4. STK žádá oddíl Jezeřany k předložení souhlasu zákonných zástupců hráče Ruibar Martin, ID:11010840
s nastupováním k utkání ve vyšší věkové kategorii do příštího zasedání STK.
STK žádá oddíl Miroslavi k předložení souhlasu zákonných zástupců hráče Toufar Vojtěch, ID:11091022 
s nastupováním k utkání ve vyšší věkové kategorii do příštího zasedání STK.

    STK žádá oddíl Olbramovic k předložení souhlasu zákonných zástupců hráče Krčil Aleš, ID: 09121164
s nastupováním k utkání ve vyšší věkové kategorii do příštího zasedání STK.

    STK žádá oddíl Micmanice/Slup k předložení souhlasu zákonných zástupců Hrbáček Nikolas, ID: 10050443 
a Sytar Kamil, ID: 10050260 s nastupováním k utkání ve vyšší věkové kategorii do příštího zasedání STK.

    STK žádá oddíl Dyje k předložení souhlasu zákonných zástupců hráče Hřebíček Jan ID: 11120785, Růžička 
Matyáš ID: 11061128, Pospíchal Matyáš ID: 11090999, Kratochvíl Martin ID: 11031137, Kotáb Tomáš ID: 
11081022 s nastupováním k utkání ve vyšší věkové kategorii do příštího zasedání STK.

5. Rozhodnutí a doporučení STK :

SR2019225140 – Šatov
SR2019225141 – Litobratřice
SD2019225143
SR2019225164 – Únanov
SD2019225165
SD2019225769

6. STK předává do DK :
RESCHOVSKÝ Michal – podezření na disciplinární přečin při úmyslném uvádění nepravdivých údajů v ZoU 
utkání č. 2019627A3B0801 – Dobřínsko – Tavíkovice. Dle historie ZoU utkání bylo zahájeno nejméně 21 minut 
po úředním začátku utkání bez odůvodnění. Doba hry v 1. poločase nemohla být delší jak 40 minut a při dodržení 
přestávky nemohla být doba hry druhého poločasu delší jak 23 minut, spíše druhý poločas nebyl odehrán vůbec, 
což je v přímém rozporu s údaji uváděnými rozhodčím v ZoU.



Vedoucí družstev uvedeného utkání:

Jakša Ladislav, ID: 67070174
Vylášek Miroslav, ID:81021623

pro podezření ze spolupachatelství či pomoc k disciplinárním přečinu.

7. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
    100,- Kč za 4 ŽK – Olbramovice, Hrabětice
    200,- Kč za 5 ŽK – Práče, Starý Petřín, Slup
    
8. Změny termínu utkání:

STK schvaluje:

OP:
Hostěradice – Jaroslavice A – utkání se odehraje v SO dne 2.11.2019 ve 14,00 hod.

III. třída:
Vrbovec/Dyjákovičky – Únanov B – utkání se odehraje v původním termínu v Únanově – změna pořadatelství
Jamolice – Višňové B – utkání se odehraje v SO dne 26.10.2019 ve 12,30 hod.

IV. třída:
Bohutice – Olbramovice B – utkání se odehraje v SO dne 19.10.2019 ve 14,30 hod.
Čejkovice – Práče B – utkání se odehraje v SO dne 26.10.2019 ve 14,30 hod.

ŽÁCI A PŘÍPRAVKY:
E1A0701 Prosiměřice/Práče – Štítary na ST 9. 10. 2019 v 17:00 hod. 
F1B0703 Mramotice/Olbramkostel – Blížkovice na SO 5. 10. 2019 ve 12:30 hod.
H1A0606 Blížkovice - Micmanice/Slup na SO 5. 10. 2019 v 10:00 hod.
H1A0613 Blížkovice - Micmanice/Slup na SO 5. 10. 2019 v 11:00 hod.

9. Příští zasedání STK proběhne ve středu dne 9.10.2019 v 15,00 hod.

Ve Znojmě 2.10.2019               Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




