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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

   
Zpráva STK OFS Znojmo č. 28 - 2016/2017

24.5.2017
Přítomni: P. Čech, V. Rychlík , J. Števica,, V. Kratochvíl
Omluveni:           
Hosté:               

1. STK schvaluje zápis KM č. 12

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 či schváleny soupeři tam, kde je souhlas nutný, 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 upozorňuje všechny oddíly na ustanovení § 41 odst. 4, RS OFS Znojmo o pořadatelské službě, 
které ukládá povinnost členům pořadatelské služby být označeni reflexními vestami. Porušování tohoto 
ustanovení nebude ze strany STK nadále tolerováno. STK žádá rozhodčí, aby na dodržování tohoto 
ustanovení trvali a porušení uváděli do ZoU.

6. STK provedla došetření (vyslechnutí hráče Slupi Švejdíka Martina) ve věci podezření 
z neoprávněného startu v utkání Slup A – Blížkovice B, kdy ani po tomto se nepodařil jednoznačně 
prokázat neoprávněný start v družstvu Slup A. V této souvislosti STK upozorňuje oddíly, že 
v obdobných případech (pokud nebude možné provést kontrolu totožnosti hráče na konci utkání – odjezd
z areálu sportoviště před ukončením utkání ze zvláště závažných důvodů ) je důležité provádět kontrolu 
totožnosti o poločasové přestávce, případně zajistit jednoznačné důkazy, např. fotodokumentace, 
videodokumentace, které povedou k identifikaci hráče.

7. STK vyzývá oddíl Hrušovany nad Jev., aby uzavřel dohodu s oddílem Rakšic na způsobu náhrady 
škody za poškozené dveře. Oddíl Hrušovan nad Jev. Doloží dohodu do 4.6.2017 STK. Pokud nebude 
dohoda doručena, bude postupováno v souladu se soutěžním případně disciplinárním řádem.

8. STK žádá všechny oddíly, předsedy odborných komisí, členy VV, aby  k doplnění či změnám 
stávajícího RS zaslali své případné návrhy na sekretariát OFS Znojmo nejpozději do 30.5.2017, aby tyto 
mohly být případně zapracovány do RS 2017/2018.

9. STK upozorňuje oddíly, že na stránkách OFS Znojmo jsou zveřejněny přihlášky do soutěží 
v soutěžním ročníku 2017/2018. Přihlášky je nutno vyplněné zaslat na OFS Znojmo nejpozději do 
20.6.2017.



10. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
   100,- Kč za 4 ŽK – Vrbovec-Dyjákovičky, Jevišovice, Moravský Krumlov, Bohutice
    200,- Kč za 5 ŽK – Jamolice
    300,- Kč za 6 ŽK – Horní Kounice

11. Změny termínu utkání :
STK schvaluje :

OP :
Hostěradice – FK Znojmo B – utkání se odehraje v SO 10.6.2017 v 16,30 hod.

III. třída :
Šanov – Břežany – utkání se odehraje v SO dne 10.6.2017 v 10,15 hod.

STK neschvaluje :

Prosiměřice B – Slup B – utkání se odehraje v původním termínu
Rybníky – Branišovice – utkání se odehraje v původním termínu

12. STK schvaluje výsledky utkání odehraných 20.5 až 21.5.2017

13. Příští zasedání STK bude ve středu 31.5.2017 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 24.5.2017                        Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




