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. 24 - 2017/2018
25.4.2018
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

1. STK upozorňuje všechny oddíly, že žádosti o změnu termínu utkání lze zadávat pouze prostřednictvím
informačního systému. Na jiné formy žádosti nebude ze strany STK reagováno a nebude o ní rozhodováno.
2. STK opětovně upozorňuje všechny oddíly, že žádosti o změnu termínu utkání zavedené do informačního
systému v takové době, že je bude možno projednat pouze na jednání STK před nadcházejícím kolem, ve kterém
je změna požadována, nebudou až na výjimky z nepředpokládaných důvodů povolovány.
3. STK upozorňuje oddíly, že z důvodu obsazenosti utkání rozhodčími v některých kolech nebude až na výjimky
povolovat změny termínů utkání ze soboty na neděli.
4. Rozhodnutí a doporučení STK:
SR2018155245, SR2018155246, SR2018155248, SR2018155249,
SR2018155250, SR2018155251, SR2018155253, SR2018155255, SR2018155256,
5. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
100,- Kč za 4 ŽK – Dobšice, Micmanice
200,- Kč za 5 ŽK – Chvalovice
300,- Kč za 6 ŽK – Starý Petřín
6. STK předává do KR rozhodčí : PETLACH Lukáš, ID 80012031 – neuvedení doby hry 2. poločasu bez
vysvětlení – Damnice - Lechovice
7. Změny termínů utkání:
STK schvaluje :
DOROST :
Tasovice/Hrádek – Jaroslavice/Micmanice – utkání se odehraje v NE dne 6.5.2018 v 16,30 hod.
STK neschvaluje :
Jiřice – Šanov – utkání se odehraje v původním termínu.
8. STK dává na vědomí KR stížnost rozhodčího Paláta na pochybení rozhodčích Fouska a Peřinky st.
9. STK vyzývá oddíl Troskotovic k zajištění a udržování kabin v čistotě a pořádku. V případě opakování problémů
bude postupováno dle platných předpisů
STK vyzývá oddíl Dyje k doplnění vybavení šatny pro rozhodčí s termínem ihned.
STK vzhledem k opakujícím se stížnostem na nevyhovující vstup do kabiny rozhodčích přes kabinu domácího
mužstva ukládá oddílu Dyje zabezpečit vstup do kabiny rozhodčích jiným způsobem než přes kabinu domácích
s termínem do zahájení nového soutěžního ročníku 2018/2019.

10. STK schvaluje výsledky utkání odehraných 21. – 22 .4.2018
11. Příští zasedání STK proběhne ve středu dne 2.5.2018 v 17,00 hod.

Ve Znojmě 25.4.2018

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

