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 - 2018/2019
12.6.2019
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 v ZoU se v případě AR1 či AR2 se nejedná o shodné funkce
s asistenty v kolonkách funkcionáři a pořadatelé a uvedením shodných osob v těchto kolonkách dochází
k porušování pravidel fotbalu, kde oddílový AR nemůže vykonávat jinou funkci.
3. V návaznosti na provedený kurz trenérů STK upozorňuje, že od SR 2019/2020 bude trvat na splnění povinnosti
dle ustanovení § 35 písm. d) včetně splnění podmínek trenérů mládeže a porušení tohoto ustanovení nebude ze
strany STK nadále tolerováno.
4. STK upozorňuje na ustanovení § 61 odst. 2 RS OFS Znojmo o potvrzování ZoU vedoucími družstev, ze kterého
vyplývá, že ZoU nelze potvrdit jinak, než vložením svého kódu za přítomnosti rozhodčího utkání. Je tedy
nepřípustné předávat tyto údaje jakýmkoli způsobem jiným osobám, např. rozhodčímu, který pak následně sám
ZoU potvrdí. Potvrzování ZoU takovým způsobem rozhodčími nebude nadále těmto rozhodčím tolerováno.
5. STK upozorňuje všechny oddíly, že termín podání přihlášek do soutěží pro SR 2019/2020 je nejpozději do
18.6.2019. Na pozdější podání přihlášek nemusí být brán zřetel.
6. STK upozorňuje, že losovací aktiv proběhne ve čtvrtek dne 27.6.2019 v 17,30 hod. v sále Agrocentra Znojmo,
Dvořákova 21. V této souvislosti STK upozorňuje, že účast oddílů, které podaly přihlášky do soutěží je povinná a
žádné omluvy nebudou akceptovány.
7. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
200,- Kč za 5 ŽK – Hrádek
8. Rozhodnutí STK :
SR2019217763 – Hrádek
SR2019217767 – Prosiměřice
SR2019217768 – Miroslav
SD2019217770
SR2019217772 – Suchohrdly u Mir.
9. STK předává do KR rozhodčí :
Reschovský Michal, ID:74110280 – AR 2 současně asistentem hostí – Vlasatice – Suchohrdly u Mir.
10. Změny termínů utkání :
STK schvaluje :
III. třída :
Šanov – Olbramovice A – utkání se odehraje v SO dne 15.6.2019 v 16,00 hod.

11. Příští zasedání STK proběhne dne 19.6.2019 v 15,00 hod.

Ve Znojmě 12.6.2019

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

