
                                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 - 2019/2020
25.9.2019

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. 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 upozorňuje vzhledem k nárůstů podávání protestů všechny oddíly, že důvody protestu jsou 
taxativně uvedeny v ustanovení § 26 odst. 2, Procesního řádu a nelze tento institut využívat k jiným 
vyjádřením. K těmto vyjádřením je možno využívat jinou komunikaci, např. písemné sdělení, sdělení e-
mailem případně osobní účastí u příslušného orgánu OFS Znojmo. V souvislosti s tímto STK sděluje, že od 
následujícího soutěžního kola bude v případě podání protestu důsledně postupovat v intencích soutěžního 
řádu včetně uložení poplatku ve výši 1.000,- Kč za nedůvodný protest dle sazebníku poplatků, který je 
přílohou Procesního řádu.

5. STK žádá oddíl Štítary o předložení souhlasu zákonných zástupců u hráčů Svoboda Petr, ID:09110419, Trojan 
Šimon, ID:090701156 a Mahr Denis, ID: 10020171 do příštího zasedání STK.

6. STK upozorňuje oddíly, že doškolení trenérů „C“ proběhne dne 18.10.2019 v 16,00 hod. ve Sportovní hale ve 
Znojmě, ulice F. J. Curie. Přihlášky je možno podávat prostřednictvím odkazu na internetových stránkách OFS 
Znojmo.

7. Rozhodnutí a doporučení STK :

SR2019224259 – Blížkovice
SR2019224289 – Hrabětice
SR2019224545 – Hrabětice

8. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
    100,- Kč za 4 ŽK – Troskotovice, Břežany
    200,- Kč za 5 ŽK – Litobratřice
    300,- Kč za 6 ŽK – Miroslav, Štítary

9. STK předává do KR rozhodčí :

ĎURKO Michal, ID:72061147- AR2 současně VD hostí – Chvalovice – Blížkovice B
FOUSEK Miroslav – ID:65070136 – AR2 současně hráčem hostí – Oleksovice – Hrabětice



10. Změny termínu utkání:

STK schvaluje:

OP:
Jaroslavice A – Rakšice A – utkání se odehraje v SO dne 26.10.2019 ve 12,00 hod.
Mor. Krumlov B – Božice A – utkání se odehraje v SO dne 26.10.2019 ve 12,00 hod. 

IV. třída:
FK Znojmo C – Těšetice – utkání se odehraje v SO dne 12.10.2019 ve 13,30 hod.
Práče B – Damnice – utkání se odehraje v původním termínu na hřišti v Práčích – změna hr. plochy

STK nařizuje sehrát utkání:
Mor. Krumlov B – Jaroslavice A – utkání se odehraje v PO dne 28.10.2019 ve 14,30 hod. 

11. Příští zasedání STK proběhne ve středu dne 2.10.2019 v 15,00 hod.

Ve Znojmě 25.9.2019               Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




