Okresní fotbalový svaz Znojmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

Zpráva STK OFS Znojmo č. 22 - 2016/2017
12.4.2017
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

P. Čech, J. Števica,
V. Kratochvíl, V. Rychlík

1. STK upozorňuje oddíly, že IS neumí a nehlídá osoby jiných věkových kategorii. Tedy pokud je
uveden hráč v ZoU musí odpovídat jeho věk soutěži, ve které se utkání hraje – odpovídá za správnost
VD. Pokud budou tyto osoby ( tzn. osoby jiné věkové kategorie ) uvedeny v ZoU ( nastoupí
k utkání ) bude se jednat o neoprávněný start hráče a věc bude řešena jako disciplinární přečin se
všemi herními a disciplinárními důsledky.
2. 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
3. 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.
4. 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
5. STK provedla šetření ve věci umístění počítače mimo kabinu rozhodčího u oddílu Mikulovic, kdy
byly ze strany oddílu přislíbeny stavební úpravy tak, aby vše vyhovovalo RS OFS Znojmo. STK
stanovila lhůtu k nápravě do 30. 4. 2017. Pokud nebude do této lhůty provedena náprava, bude
přistoupeno k sankcím dle RS OFS Znojmo. V této souvislosti STK stanovuje lhůtu do 30. 4. 2017 pro
všechny ostatní oddíly, které nemají počítač v kabině rozhodčího, k provedení nápravy. Po této lhůtě
nebude porušování § 45 písm. a) STK tolerováno.
6. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty (jedná se o ŽK z prvních tří odehraných jarních kol):
100,- Kč za 4 ŽK – Jezeřany 2x, Božice, Štítary, Dobšice, Jaroslavice
7. Změny termínů utkání :
STK schvaluje :
III.A : .
Dyje – Olbramovice A – utkání se odehraje v NE dne 4.6.2017 v 10,15 hod.
Suchohrdly A – Únanov B – utkání se odehraje v SO dne 29.4.2017 v 16,30
IV.C:
Valtrovice – Velký Karlov – otkání se odehraje v NE 30.4.2017 v 13,30 hod.

Dorost :
Štítary – Višňové B – utkání se odehraje v PÁ 14.4.2017 v 15,30 hod.
STK neschvaluje změnu termínu utkání :
OP:
Mikulovice – Starý Petřín – utkání se odehraje v původním termínu
8. Doporučení STK : SD2017121801, SD2017121802, SD2017121803, SD2017121804
9. STK schvaluje výsledky utkání odehraných 7.4 a 8.4.2017
10. STK schvaluje zápisy KM č. 5 a 6
11. Příští zasedání STK bude ve středu 19.4.2017 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 12.4.2017

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

