
                                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. 29 - 2020/2021
9.6.2021

Přítomni:            P. Čech,V. Rychlík, V. Kratochvíl, P. Čech ml., D. Varga – per rollam
Omluveni:         
Hosté:                

1/ STK upozorňuje všechny oddíly, že termín přípravných či pohárových utkání, na která budou požadovat 
delegaci rozhodčích a jejich proplacení ze strany FAČR je nutno zaslat na OFS Znojmo ke schválení nejpozději do 
středy předcházející víkendu, ve kterém chtějí utkání odehrát a to do 14,00 hod. Později zaslaná oznámení 
nebudou ze strany STK schválena a na utkání nebudou delegováni rozhodčí.

2/ STK se mimořádně sešla dne 7. 6. 2021 k rozlosování semifinále poháru, kdy z losování vyšly následující 
semifinálové dvojice:

Suchohrdly – Višňové B – utkání se odehraje v Suchohrdlech v SO dne 12. 6. 2021 v 17,00 hod.

Dobšice B – Přímětice B – utkání se odehraje v Dobšicích v NE dne 13. 6. 2021 v 10,15 hod.

STK upozorňuje oddíly, že pohár je organizován pro družstva účastnící se okresních soutěží. Z tohoto důvodu 
STK doporučuje oddílům respektovat poslední platné soupisky z podzimní části SR 2020/2021.

3/ Losovací aktiv proběhne ve čtvrtek dne 1.7.2021 v 17,30 hod. v sále Agrodomu ve Znojmě, ul. Dvořákova. 
Prezence od 17,00 hod.
STK upozorňuje, že účast oddílů je povinná a v důsledku mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví 
musí účastníci losovacího aktivu splňovat následující podmínky, které je nutno doložit při příchodu:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem, nebo 
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem, nebo 
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a u očkování uplynulo: od aplikace první dávky očkovací látky 
v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka  
nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale 
ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě 
jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2  neuplynulo více než 180 dní.

Uvedené skutečnosti lze nahradit v krajním případě čestným prohlášením o tom, že tyto skutečnosti nastaly.

STK upozorňuje, že provádění testů tak jak na VH nebude na místě realizováno.

Ve Znojmě 9.6.2021               Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




