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. 28 - 2017/2018
23.5.2018
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. STK upozorňuje oddíly, že přihlášky do soutěžního ročníku 2018/2019 je nutno podat nejpozději do
20.6.2018.
Na přihlášky po tomto termínu nemusí být brán zřetel. Tiskopisy přihlášek do soutěží budou umístěny na
webových stránkách OFS Znojmo a sekretářem svazu odeslány na mailové adresy oddílů.
5. STK schvaluje zápisy KM č. 21 a 22
6. Rozhodnutí a doporučení STK :
SD2018158329, SR2018158330, SR2018159475, SR2018159476,
SR2018159478, SR2018159480, SR2018159481, SR2018159482, SR2018159485, SR2018159486,
SR2018159490,
SD2018159493, SR2018159496, SR2018159497, SR2018159498, SR2018159764,
SR2018159782, SD2018159783,
7. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
100,- Kč za 4 ŽK – Vedrovice, Rakšice, Břežany, Loděnice
200,- Kč za 5 ŽK – Suchohrdly
300,- Kč za 6 ŽK – Starý Petřín
8. STK předává do KR rozhodčí :
Holík Jiří, ID:73070677 – Chvalovice – Hostěradice – umožnění zapsání více hráčů v základní sestavě, než jich
fyzicky nastoupilo,
Ludvík Aleš, ID: 75040688 – Olbramovice B – Rybníky – umožnění zapsání do ZoU hráče neodpovídající
věkové kategorie
Palát Jiří, ID: 75071430 – dorost Přímětice – Štítary – porušení § 30 RS OFS Znojmo – v kategorii dorostu
nahrazení VD hráčem družstva
9. Změny termínů utkání:
STK schvaluje :
OP:
Jezeřany – FK Znojmo B – utkání se odehraje v SO dne 16.6.2018 ve 14,00 hod.

IV. třída :
Velký Karlov – Božice – utkání se odehraje v SO dne 2.6.2018 v 16,30 hod.
10. STK bere na vědomí informaci oddílu Dyje o úpravě kabiny rozhodčích
11. STK bere na vědomí termínovou listinu JmKFS pro podzim 2018
12. STK vyhovuje protestu Konic v plném rozsahu.
13. STK ponechává pochybení pořadatelské služby oddílu Višňové k rozhodnutí v DK.
14. STK schvaluje výsledky utkání odehraných 19.-20.5.2018
15. STK vyzývá odborné komise, tedy KR, DK a KM, aby návrhy na doplnění RS pro SR 2018/2019 zasílali STK
nejpozději do 10.6.2018
16. Příští zasedání STK proběhne ve středu dne 30.5.2018 v 15,00 hod.

Ve Znojmě 23.5.2018

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

