
                                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. 7 - 2019/2020
11.9.2019

Přítomni: P. Čech, J. Števica,, V. Kratochvíl, V. Rychlík
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 v ZoU se v případě AR1 či AR2 se nejedná o shodné funkce 
s asistenty v kolonkách funkcionáři a pořadatelé a uvedením shodných osob v těchto kolonkách dochází 
k porušování pravidel fotbalu, kde oddílový AR nemůže vykonávat jinou funkci.

3. V návaznosti na provedený kurs trenérů 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.

4. STK upozorňuje na ustanovení § 61 odst. 2 RS OFS Znojmo o potvrzování ZoU vedoucími družstev, ze kterého 
vyplývá, že ZoU nelze potvrdit jinak, než vložením svého kódu za přítomnosti rozhodčího utkání. Je tedy 
nepřípustné předávat tyto údaje jakýmkoli způsobem jiným osobám, např. rozhodčímu, který pak následně sám 
ZoU potvrdí. Potvrzování ZoU takovým způsobem rozhodčími nebude nadále těmto rozhodčím tolerováno.

5. 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.

6. STK upozorňuje oddíly na ustanovení § 29 odst. 4, RS OFS Znojmo 2019/2020 o řádném označení 
příslušníků družstva. Porušení tohoto ustanovení nebude ze strany STK tolerováno. STK vyzývá rozhodčí 
k důsledné kontrole dodržování tohoto ustanovení a porušení zaznamenávat do ZoU.

7. STK se zaobírala připomínkami předsedy OFS pana Milana Večeři a oddílů týkajících se nastupování 
hráčů žákovských kategorií ve věkových kategoriích o 2 věkové kategorie výše, než je hráč dle věku 
oprávněn startovat. STK, aby umožnila nastupovat k utkáním mladších 8+1 a starších žáků i hráčům, kteří 
by za současného stavu nemohli nastoupit v žádném družstvu, rozhodla, že bude tolerovat nastupování 
hráčů o 2 věkové kategorie výše za předpokladu, že oddíl bude o tomto informovat zákonné zástupce s 
upozorněním na možná rizika s tím spojená a zajistí písemný souhlas zákonného zástupce. Vzor písemného 
souhlasu bude oddílům zaslán a jiná forma souhlasu nebude akceptována. Nastoupení k utkání žáků bez 
tohoto souhlasu bude považováno za neoprávněné nastoupení. Toto opatření se netýká kategorie dorostu a 
dospělých, kde lze nastupovat nadále v intencích závazného pokynu uveřejněného na stránkách OFS 
Znojmo.

8. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
    100,- Kč za 4 ŽK – Slup, Olbramovice

9. STK vyhodnotila protest oddílu Jaroslavic v souvislosti s neodehraným utkáním v Mor. Krumlově. STK věc 
vyhodnotila dle obsahu a konstatovala, že se v dané věci nejedná o protest ve smyslu procesního řádu. 
V souvislosti s tímto utkáním STK upozorňuje oddíl Jaroslavic a ostatní oddíly, že o způsobilosti či nezpůsobilosti 
hrací plochy rozhoduje dle pravidel fotbalu výhradně hlavní rozhodčí utkání. STK rovněž upozorňuje, že pokud 
nebude utkání sehráno pro nezpůsobilou hrací plochu, mají oddíly právo podle ustanovení § 60 RS OFS Znojmo 



2019/2020 Modifikace OFS Znojmo požadovat od pořádajícího oddílu 50% prokazatelných cestovních nákladů 
veřejným dopravním prostředkem pro 20 osob.

10. Rozhodnutí a doporučení STK:
SR2019222267 – Hrušovany nad Jev.
SR2019222268 – Hrádek
SR2019222270 - Přímětice
SR2019222768 – Blížkovice
SR2019222804 – Micmanice
SR2019222872 - Dobšice

11. STK předává do KR rozhodčí:

Fojtík Rostislav, ID: 53010039 – AR2 současně VD hostí – Únanov B – Blížkovice B
Šťáva Jaromír, ID: 78010724 – umožnění zapsání hráče r. 2005 v ZoU dospělých – Přímětice B-Micmanice

12. Změny termínu utkání:
STK schvaluje:

III. třída:
Litobratřice A – Vlasatice –utkání se odehraje v NE dne 13.10.2019 v 15,00 hod.

DOROST:
STK schvaluje dohodu oddílů Olbramovice/Jezeřany – H. Kounice - utkání se odehraje v PÁ 4. 10. 2019 v 16,30 
hod.

ŽÁCI A PŘÍPRAVKY:
E1A0505 Šatov – Moravský Krumlov – na ČT 19. 9. 2019 v 16:00 hod.
E1A0602 Olbramovice – Micmanice/Slup na NE 29. 9. 2019 ve 14:00 hod.
F1B0403 Mramotice/Olbramkostel – Přímětice/Jevišovice na PÁ 20. 9. 2019 v 17:00 hod.
F1C0301 Moravský Krumlov – Višňové - utkání pro nezpůsobilý terén neodehráno – termín dohodnut na ÚT 24. 
9. 2019 v 16:00 hod.
G1A0502 FK Znojmo modrá – Pavlice na NE 22. 9. 2019 ve 13:00 hod.
G1A0507 FK Znojmo modrá – Pavlice na NE 22. 9. 2019 ve 14:00 hod.
G1A0104 FK Znojmo modrá – Přímětice na PÁ 20. 9. 2019 16:00 hod.
G1A0109 FK Znojmo modrá – Přímětice na PÁ 20. 9. 2019 17:00 hod.
G1C0604 Práče – Moravský Krumlov na NE 13. 10. 2019 v 10:00 hod.
G1C0608 Práče – Moravský Krumlov na NE 13. 10. 2019 v 11:00 hod.
G1C0301 Višňové – Olbramovice – utkání pro nezpůsobilý terén neodehráno – termín dohodnut na ÚT 17. 9. 
2019 v 16:30 hod.
G1C0305 Višňové – Olbramovice - utkání pro nezpůsobilý terén neodehráno – termín dohodnut na ÚT 17. 9. 2019 
v 17:30 hod.

STK neschvaluje:
OP:
Prosiměřice A – Dobšice B – utkání se odehraje v původním termínu
Prosiměřice B – Petrovice – utkání se odehraje v původním termínu

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

STK nařizuje sehrát utkání :
Miroslav B – Valtrovice – utkání se odehraje v SO dne 2.11.2019 ve 14,00 hod.

13. Příští zasedání STK proběhne ve středu dne 18.9.2019 v 17,00 hod.

Ve Znojmě 11.9.2019               Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




