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Zpráva STK OFS Znojmo č. 18 - 2016/2017

15.3.2017
Přítomni: P. Čech, V. Rychlík , J. Števica, 
Omluveni: V. Kratochvíl
Hosté:                

1. STK upozorňuje všechny oddíly, že další změny termínů utkání lze podávat výhradně elektronicky 
prostřednictvím elektronického informačního systému a to již za příslušné poplatky ve smyslu 
ustanovení § 8 Rozpisu soutěží dle modifikace pro OFS Znojmo

2. STK upozorňuje všechny oddíly, že žádosti o změnu termínu utkání, které budou v informačním 
systému zavedeny  v termínu, kdy bude možné žádost projednat pouze na jednání STK bezprostředně 
předcházejícím před víkendem, na který je změna žádána, nebudou až na změny ze závažných  důvodů 
schvalovány.

3. STK upozorňuje všechny oddíly, že žádosti o změnu termínu utkání v kolech, která byla pro 
jednotlivé třídy a skupiny nařízena před zahájením soutěží, nebudou nadále schvalovány

4. Změny termínů utkání :
    STK schválila per rollam změnu termínu utkání :
OP – Únanov A – FK Znojmo B – utkání se odehraje v SO 25.3.2017 v 15,00 hod.

STK dále schvaluje :
III.A : Jevišovice B – Jaroslavice A – utkání se odehraje v SO 3.6.2017 v 16,30 hod.
III. B : Bohutice – Suchohrdly u Mir. – utkání se odehraje v SO 6.5.2017 v 16,30 hod.
            Jamolice – Horní Kounice B – utkání se odehraje SO 8.4.2017 v 15,30 hod.

Dorost : Únanov – FK Znojmo B – utkání se odehraje v SO 8.4.2017 ve 14,00 hod.

STK neschvaluje :
III.B – Bohutice – Břežany - utkání se odehraje v původním termínu
III.A- Štítary A – Jevišovice B – utkání se odehraje    v původním termínu
5. STK upozorňuje všechny oddíly, kterých se týkají soupisky, na ustanovení § 10 RS a na 
bezpodmínečné dodržení lhůty k vyplnění podle odst. 4 uvedeného ustanovení

6. STK schvaluje zápis KM č. 2/2017

7. Příští zasedání STK bude ve středu 22.3.2017 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 15.3.2017                        Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




