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P. Čech, V. Rychlík, V. Kratochvíl, D. Varga
P. Čech ml.,

1. STK stanovila k Okresnímu poháru dospělých následující:
- po každém utkání ve skupinách bude provedena střelba na branku ze značky pokutového kopu, která se provádí
dle Pravidel fotbalu, pravidlo 10. Výsledek střelby pokutových kopů nemá vliv na konečný výsledek utkání, slouží
jako pomocné kritérium při stanovení konečného pořadí ve skupinách v případě, že dvě družstva budou mít v
konečné tabulce shodná všechna kritéria. V případě shodných kritérií více jak dvou družstev rozhodne o pořadí
los, který provede STK na svém nejbližším zasedání, kdy dotčená družstva mají právo účasti na tomto losování
- v utkáních ve skupinách je možné opakované střídání dle pravidel fotbalu
- výsledky utkání se hodnotí tak jako výsledky mistrovských utkání dle soutěžního řádu.
- disciplinární přečiny jednotlivců i družstev v pohárových utkáních budou projednány disciplinární komisí a tresty
budou přeneseny i do soutěžních utkání
- od čtvrtfinále případně semifinále se utkání hrají jednokolově vyřazovacím způsobem. Po ukončení každého
utkání musí být znám vítěz utkání. V případě, že utkání skončí nerozhodně, neprodlužuje se a o vítězi utkání
rozhodne střelba na branku ze značky pokutového kopu, která se provádí dle Pravidel fotbalu, pravidlo 10.
- ve vyřazovací části není možné opakované střídání, je možno vystřídat během utkání 5 hráčů
- STK upozorňuje, že Okresní pohár je organizován pro družstva účastnící se soutěží OFS Znojmo a není vhodné,
aby v utkáních poháru nastupovali hráči, u nichž je předpoklad zařazení na soupisky ve vyšších soutěžích, od
vyřazovací části poháru bude použito ustanovení o soupiskách a seznamech
- družstva do skupin budou nasazena dle umístění v soutěžích v SR 2019/2020
- termíny utkání ve skupinách se budou odvíjet podle termínu zahájení mistrovských soutěží, při předpokládaném
zahájení mistrovských soutěží ve dnech 8. a 9. 8. 2020 budou termíny utkání ve skupinách neděle 26. 7., pátek 31.
7. a neděle 2. 8. 2020.
2. STK provede zařazení do skupin po uzávěrce přihlášek a zveřejní skupiny na příštím zasedání dne 17. 6. 2020.
3. STK zřídila facebookový účet Okresního poháru dospělých, který bude spravovat pověřený člen STK. Zde
budou zveřejňovány aktuality k poháru a bude zde možno přispívat fotografiemi a videi z pohárových utkání
4. STK žádá oddíl Hevlína, aby předložil ke schválení STK aktualizovaný řád pořadatelské služby.
5. Příští jednání STK proběhne dne 17. 6. 2020 v 17,00 hod.

Ve Znojmě 10. 6. 2020
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