
                                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. 11 - 2019/2020
9.10.2019

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. Rozhodnutí a doporučení STK :

SR2019226172 – Přímětice
SR2019226175 – Micmanice
SR2019226174 – Višňové
SR2019226176 – Hrušovany nad Jev.
SR2019226177 – Jaroslavice
SR2019226178 – Jevišovice
SR2019226181 – Vedrovice
SD2019226182
SD2019226196
SR2019226619 - Miroslav

5. Změny termínu utkání :

STK schvaluje :

OP:
FK Znojmo B – Práče A – utkání se odehraje v SO dne 2.11.2019 ve 14,15 hod.

III. třída :
Skalice – Šanov – utkání se odehraje v SO dne 2.11.2019 v 10,15 hod.

IV. třída:
FK Znojmo C – Konice – utkání se odehraje v SO dne 26.10.2019 ve 14,00 hod.
Litobratřice B – Valtrovice – utkání se odehraje v SO dne 26.10.2019 ve 14,30 hod.

ŽÁCI A PŘÍPRAVKY:
E1A1007 Dobšice/Suchohrdly – Hrádek na NE 27. 10. 2019 ve 12:15 hod. hřiště SUCHOHRDLY
H1A0613 a 0606 Blížkovice – Micmanice/Slup na SO 19. 10. 2019 v 13:00 a 14:00 hod. 



STK nařizuje :

z důvodů předčasného ukončení utkání ze strany rozhodčího odporujícího pravidlům fotbalu sehrát opakované 
utkání :

Dobřínsko – Tavíkovice – utkání se odehraje v SO dne 2.11.2019 ve 14,00 hod.

Žádnému z družstev nevzniká nárok na náhradu nákladů.

6. STK opětovně 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 opětovně 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
V případě nepředložení souhlasu zákonných zástupců ve stanovené lhůtě, bude postupováno tak, jako 
v případě neoprávněného nastoupení k utkání

7. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
    100,- Kč za 4 ŽK – Práče, Loděnice, Tavíkovice
    200,- Kč za 5 ŽK – Únanov

8. Příští zasedání STK proběhne ve středu dne 16.10.2019 v 15,00 hod.

Ve Znojmě 9.10.2019               Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




