
                                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. 12 - 2020/2021
16.9.2020

Přítomni:            P. Čech, P. Čech ml., D. Varga
Omluveni:         V. Kratochvíl, V. Rychlík,
Hosté:                

1. STK upozorňuje všechny oddíly na novelizaci Soutěžního řádu, kdy člen FAČR uvedený v ZoU jako hráč 
nemůže být vedoucím družstva. Vyjímkou je situace, kdy z oddílu jsou na utkání přítomni pouze hráči uvedeni 
v ZoU a není přítomen nikdo jiný.

2. Rozhodnutí a doporučení STK:
SR2020256262 – Miroslav B
SR2020256263 – Olbramovice B
SD2020256264
SR2020256285 – Mor. Krumlov B
SR2020256289 – Suchohrdly
SR2020235464- Olbramovice
SD2020235465
SR2020256481 – Olbramovice A
SR2020256485 – Hrabětice
SD2020256486

3. STK schvaluje změnu termínu utkání :

Olbramovice A – Mor. Krumlov C – utkání se odehraje v SO dne 3.10.2020 v 10,15 hod.
Petrovice – Dobřínsko – utkání se odehraje v SO dne 17.10.2020 v 10,15 hod.
FK Znojmo B – Rakšice A – utkání se odehraje v NE dne 4.10.2020 v 15,00 hod.
Olbramovice B – Miroslav C – utkání se odehraje v SO dne 24.10.2020 v 10,15 hod.
Dyjákovice – Únanov B – utkání se odehraje v PÁ dne 25.9.2020 v 16,30 hod. – bez čekací doby

DOROST:
Višňové – H. Kounice – utkání se odehraje v NE dne 4.10.2020 ve 12,30 hod.

STK neschvaluje:
Mramotice/Olbramkostel – Štítary – utkání se odehraje v původním termínu

4. STK předává do KR rozhodčí:
Horký Marek, ID: 76010035 – umožnění zapsání hráče r. 2009 v utkání dospělých – Jaroslavice A-Suchohrdly

5. STK upozorňuje oddíly, že v utkáních dorostu povolí změny termínu utkání   na neděli pouze se začátkem 
utkání nejpozději ve 14,30 hod. Vyjímkou je dohoda oddílů na pozdějším začátku utkání.

7. STK upozorňuje všechny oddíly, že až na zcela vyjímečné případy nepovolí změnu termínu utkání v případě, že 
žádost o změnu termínu nebude možno projednat dříve než na zasedání STK bezprostředně předcházejícím 
víkendu, na který je změna požadována.

8. STK vyzývá oddíl Vedrovice k zabezpečení tabule pro signalizaci střídání do přístího domácího zápasu.



9. STK důrazně upozorňuje všechny oddíly na novelizaci Soutěžního řádu a to přílohy č. 6, která byla všem 
oddílům zaslána sekretariátem OFS Znojmo. Zejména STK důrazně upozorňuje na povinnost předložit před 
začátkem utkání rozhodčímu prohlášení o bezinfekčnosti všech účastníků utkání uvedených v ZoU. Bez tohoto 
dokladu nebude nikdo rozhodčím připuštěn k utkání.

10. Příští jednání STK proběhne dne 23.9.2020 v 15,00 hod.

Ve Znojmě 16.9.2020               Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




