
Okresn í  fo tba lový  svaz  Zno jmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo

Tel: 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

   
Zpráva STK OFS Znojmo č. 22 - 2015/2016

3. 5. 2016

Přítomni: M. Večeřa, V. Rychlík, J. Števica, P. Čech
Omluveni:
Hosté:                

1. STK schvaluje výsledky 30. 4 . - 1. 5. 2016.

2. STK schválila žádosti o změnu termínu utkání:

III. B       :  TJ Sokol Šanov – TJ Suchohrdly u Miroslavi na NE 8. 5. 2016 v 16:30 hod.

3. STK uděluje pokuty za obdržené ŽK:

100,- Kč za 4 ŽK – Suchohrdly „A“, Jiřice

200,- Kč za 5 ŽK – Miroslav „B“

Pokuty budou řešeny sběrnou fakturou.

4. STK upozorňuje oddíly na změnu emailové adresy družstva Fotbal Jevišovice : seiner.s@seznam.cz

5. STK upozorňuje R, že pokud je vystřídán kapitán družstva je povinností R uvést do ZoU zástupce 
kapitána. Tato kolonka v ZoU se nachází v sekci funkcionářů družstev ( vedoucí družstva, trenér, 
atd.)

6. Protest  -  STK upozorňuje všechny oddíly na ustanovení Procesního řádu – Díl 2  Řízení o 
protestu, zejména na důvody protestu dle § 30 odst. 2) a náležitostech protestu podle odst. 4). V 
případě podání protestu z jiných důvodů než uvedených dle ustanovení Procesního řádu bude 
jako nedůvodný zamítnut s důsledky propadnutí poplatku ve prospěch řídícího orgánu soutěže.

7. STK vyzývá kluby k aktualizaci údajů o klubech v systému IS.FOTBAL.CZ v případě změny 
některých údajů. Současně žádáme o zaslání změněných údajů v osobě sekretáře klubu nebo jeho 
kontaktních údajů na OFS pro potřebu aktualizace údajů v Rozpisu soutěží.

8. Další zasedání STK se uskuteční ve středu 11. 5. 2016 v 15:00 hod.



Poučení o odvolání:

Proti každému rozhodnutí STK je možné podat odvolání, a to do sedmi dnů ode dne jeho 
doručení. Za den doručení se považuje den následující po uveřejnění rozhodnutí na Úřední desce. 
Odvolání se podává k VV OFS Znojmo. 

Ve Znojmě 3. 5. 2016                           Milan Večeřa – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 777 888 668




