
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. 8 - 2022/2023
14.9.2022

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

1. STK schvaluje výsledky utkání odehraných ve dnech 9.9. – 11.9.2022

2. Rozhodnutí a doporučení STK:
SR2022332566 – Vranov nad Dyjí
SR2022332567 – 1. SC Znojmo – mládež
SR2022332568 – Valtrovice
SR2022332569 – FK Znojmo
SR2022332570 – FK Znojmo
SR2022332571 - Dobšice
SR2022332572 – Suchohrdly
SR2022332573 – 1. SC Znojmo – mládež

3. Změny termínu utkání :

STK schvaluje:
Muži:
Rakšice A – Mor. Krumlov C – utkání se odehraje v SO dne 8.10.2022 v 10,15 hod.
Litobratřice – Troskotovice – utkání se odehraje v dne 23.10.2022 v 15,00 hod.
Valtrovice – Chvalovice A – utkání se odehraje v PÁ dne 30.9.2022 v 16,30 hod.
Štítary – Přímětice B – utkání se odehraje v SO dne 1.10.2022 v 15,30 hod.

Mládež:
E1A0804 Práče/Oleksovice – Jevišovice-Mikulovice – původní termín, hřiště OLEKSOVICE
E1A0702 Prosiměřice – Štítary na NE 18. 9. 2022 v 13:30 hod.
H1C0203 Hevlín – Hrušovany na PÁ 16. 9. 2022 v 17:00 hod.
H1C0204 Hevlín – Hrušovany na PÁ 16. 9. 2022 v 18:00 hod.
H1A0302 FK Znojmo zelená – Blížkovice na PÁ 16. 9. 2022 v 16:30 hod.
H1A0302 FK Znojmo zelená – Blížkovice na PÁ 16. 9. 2022 v 16:30 hod.
H1A0305 FK Znojmo zelená – Blížkovice na PÁ 16. 9. 2022 v 17:30 hod.
H1A0301 FK Znojmo žlutá – Přímětice/Hluboké Mašůvky na ÚT 20. 9. 2022 v 16:00 hod.
H1A0304 FK Znojmo žlutá – Přímětice/Hluboké Mašůvky na ÚT 20. 9. 2022 v 17:00 hod.

STK neschvaluje :
Jevišovice/Mikulovice B – Chvalovice A – utkání se odehraje v původním termínu

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 důrazně upozorňuje všechny oddíly, že při utkáních je delegovaným osobám možno podávat 
občerstvení pouze ve formě nealkoholických nápojů. V případě zjištění porušení bude oddílu uložena 
pořádková pokuta ve výši 1.000,- Kč

11. STK stanovuje pravidla pro užití náhradní hrací plochy uvedené v přihlášce následovně :
- organizátor utkání, který měl v Přihlášce do soutěžního ročníku 2022/2023 uvedenu i náhradní hrací plochu, je 
povinen oznámit změnu hrací plochy hostujícímu družstvu nejméně 24 hodin před zahájením utkání – toto 
nepodléhá souhlasu hostujícího družstva, podléhá však souhlasu řídícího orgánu ( o změně rozhodne STK, po 
termínu zasedání STK telefonicky předseda STK ).
- při změně hrací plochy v termínu kratším jak 24 hodin před zahájením utkání toto podléhá souhlasu hostujícího 
družstva a souhlasu řídícího orgánu soutěže.
- to nemění nic na tom, že o způsobilosti hrací plochy vždy rozhoduje delegovaný rozhodčí.

12. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
100,- Kč za 4 ŽK – Šatov B
200,- Kč za 5 ŽK – Vedrovice
400,- Kč za 7 ŽK - Šanov

13. Příští jednání STK proběhne dne 21.9.2022 v 16,00 hod.

Ve Znojmě 14.9.2022              Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




