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. 30 - 2017/2018
6.6.2018
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

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 schvaluje zápisy KM č. 24
5. Rozhodnutí a doporučení STK :
SD2018161587, SR2018161596, SR2018161597, SR2018161598,
SR2018161599, SR2018161600, SR2018161601, SR2018161616, SD2018161688,
SR2018161690,
SR2018161691, SD2018161694, SR2018161696, SR2018161698,
6. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
100,- Kč za 4 ŽK – Starý Petřín, Práče, Mramotice
200,- Kč za 5 ŽK – Dyje
7. STK předává do KR rozhodčí :
Ďurko Michal, ID:72061147- HP současně AR1 – V. Karlov – Božice B
8. Změny termínů utkání:
STK schvaluje :
III. třída :
Štítary – Únanov B – utkání se odehraje v SO dne 16.6.2018 v 16,30 hod.
9. STK se zaobírala protestem družstva FK Znojmo - dorost. STK na příští zasedání předvolává oba vyloučené
hráče FK Znojmo B a VD obou oddílů na 15,30 hod.
10. STK po stanovisku DK vyhodnotila protest družstva Starý Petřín jako důvodný a rozhodla se protestu vyhovět
v plném rozsahu. STK předává věc DK k posouzení uloženého trestu hráči Pavel Kohút.
11. STK vyzývá oddíl Vranova nad Dyjí, aby doložil, že hrací plocha splňuje parametry uvedené v pravidlech
fotbalu. Pokud toto nebude doloženo, nebude hrací plocha schválena k soutěžním utkáním mužů v rámci OFS
Znojmo.
Termín : 13.6.2018

12. STK schvaluje výsledky utkání odehraných 2.-3.6.2018
13. STK upozorňuje oddíly, že přihlášky do soutěžního ročníku 2018/2019 je nutno podat nejpozději do
20.6.2018.
14. STK upozorňuje, že losovací aktiv se uskuteční ve čtvrtek 28.6.2018 v 17,00 hod. ve Znojmě. Místo bude
upřesněno.
V této souvislosti STK upozorňuje, že soutěž dorostu bude nadále řízena OFS Znojmo. Přihlášky budou
zaslány sekretářem OFS Znojmo.
15. Příští zasedání STK proběhne ve středu dne 13.6.2018 v 15,00 hod.

Ve Znojmě 6.6.2018

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

