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. 4 - 2022/2023
17.8.2022
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

P. Čech, P. Čech ml., V. Rychlík, V. Kratochvíl
D. Varga,

1. STK schvaluje výsledky utkání odehraných ve dnech 13. a 14.8.2022
2. Rozhodnutí a doporučení STK:
SD2022330017
SD2022330018
3. Změny termínu utkání:
STK schvaluje:
Muži:
Litobratřice – Vedrovice – utkání se odehraje v NE dne 4.9.2022 v 16,30 hod.
Lesonice – Olbramovice B – utkání se odehraje v NE dne 21.8.2022 v 16,00 hod. – BEZ DELEGACE R
Hostim – Vrbovec/Dyjákovičky – utkání se odehraje v NE dne 11.9.2022 v 16,00 hod ve Vrbovci-ZMĚNA
POŘADATELSTVÍ
STK upozorňuje oddíly, že z důvodu rekonstrukce kabin odehrají Chvalovice/Havraníky B nejméně do konce září
2022 domácí utkání na hřišti Chvalovice
4. STK upozorňuje všechny oddíly, že až na zcela výjimečné 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.
5. STK upozorňuje oddíly, že v ZoU nelze uvést více jak 7 náhradníků. V případě uvedení více jak 7 náhradníků
v ZoU bude toto považováno za neoprávněné nastoupení a předáno DK
6. STK upozorňuje všechny oddíly, že je nepřípustné svévolně bez vědomí STK či KM odkládat jakékoli utkání.
V případě, že se taková situace vyskytne, budou oddíly postiženy pořádkovou pokutou.
7. STK upozorňuje všechny oddíly, že na stránkách OFS Znojmo je zveřejněn RS 2022/2023, kde mimo jiné došlo
ke zkrácení lhůty, kdy ke změně termínu utkání není třeba souhlasu soupeře z 21 na 17 dní.
8. STK upozorňuje oddíly, že nebude bránit dohodě oddílů na sehrání utkání ve všední den v týdnu před původním
termínem utkání. Tyto změny budou povolovány nejpozději 30 minut po původním úředním začátku utkání a
nebudou zpoplatněny.
9. STK žádá všechny fotbalové kluby o automatické potvrzování žádostí o změnu termínu utkání v IS FAČR v
případech, kdy termín utkání mění domácí klub 17 a více dní před původním termínem utkání a v rámci hracího
víkendu dle platné termínové listiny. STK to usnadní administraci tohoto druhu změn termínu utkání.
10. STK upozorňuje všechny fotbalové kluby na včasné nahrání soupisek družstev do IS FAČR. Pro oba případy
jsou stanoveny následující termíny : Dorost a Žáci – do středy 24.08.2022.

11. STK provedla vyhodnocení dosavadního průběhu Okresního poháru FAČR a na základě dosažených výsledků
stanovila následující postupující do čtvrtfinále: Blížkovice, Horní Kounice, Vrbovec/Dyjákovičky, Mramotice,
Prosiměřice, Šanov, Suchohrdly, Hostim
STK provedla rozlosování čtvrtfinále následovně:
A/ Vrbovec/Dyjákovičky – Hostim
B/ Prosiměřice – Horní Kounice
C/ Blížkovice – Mramotice
D/ Suchohrdly - Šanov
Čtvrtfinále se odehrají dne 28. 9. 2022. Pokud se mají soupeři utkat v rámci mistrovské soutěže a oddíly se
dohodnou, může být mistrovské utkání považováno současně i jako utkání čtvrtfinále poháru. Utkání čtvrtfinále je
také možné po dohodě oddílů odehrát v jiném než stanoveném termínu, nejpozději však do 8. 10. 2022. Dohody je
nutno doložit STK.
12. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
100,- Kč za 4 ŽK – Hostim, Blížkovice,
200,- Kč za 5 ŽK – Hostěradice
400,- Kč za 7 ŽK - Litobratřice
13. Příští jednání STK proběhne dne 24. 8. 2022 v 17,00 hod.
Ve Znojmě 17. 8. 2022

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

