
                   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. 12 - 2017/2018
18.10.2017

Přítomni: P. Čech, V. Rychlík , J. Števica, V. Kratochvíl
Omluveni:          
Hosté:                

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 schvaluje zápis KM č. 10

4.  Rozhodnutí a doporučení STK: SD2017147529, SD2017147536, SD2017147537, SD2017148019

5. Změny termínů utkání :

STK schvaluje  :

STK neschvaluje :
OP:
Práče A – Starý Petřín – utkání se odehraje v původním termínu
Hostěradice – Jaroslavice A – utkání se odehraje v NE dne 5.11.2017 ve 14,00 hod. – vzhledem ke stornu žádosti 
ze strany Hostěradic

6. STK vyzývá oddíl Troskotovic k identifikaci osoby, která skutečně vykonávala funkci VD v utkání 
Olbramovice – Troskotovice žáci včetně ID FAČR do příštího zasedání STK

7. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
    100,- Kč za 4 ŽK – Přímětice, Slup, Horní Kounice, Oleksovice, Suchohrdly u Miroslavi
    300,- Kč za 6 ŽK – Hrabětice

8. STK upozorňuje všechny oddíly na rozhodnutí FAČR č. 2 písm. a) k pravidlu 3, kde je jednoznačně uvedeno, že 
každé družstvo může do ZoU uvést  náhradníky družstva v počtu nejvýše 7 osob. Vzhledem k tomu, že dle 
pravidel fotbalu při opakovaném střídání se všichni hráči uvedení v ZoU považují za hráče, kteří k utkání 
nastoupili, může být uvedení vyššího počtu náhradníků jak 7 důvodem ke kontumaci utkání

9. STK v kontextu s rozhodnutími DK o uložení pokut za nedostavení se k utkání ruší svá rozhodnutí č.
SR2017146572, SR2017146586, SR2017146587 o uložení pořádkových pokut. Předmětné částky budou vráceny 
na sběrný účet oddílů. STK v této souvislosti upozorňuje, že od jarní části soutěžního ročníku 2017/2018 bude 
důsledně uplatňovat ustanovení § 49 písm. c), modifikace OFS RS OFS Znojmo a za nedostavení k utkání bude 
ukládat pokuty dle tohoto ustanovení bez ohledu na rozhodnutí DK, která může ukládat pokuty dle disciplinárního 
řádu



10. STK schvaluje výsledky utkání 14. - 15.10.2017.  

11. Příští zasedání STK proběhne ve středu dne 25.10.2017 v 15,00 hod.

Ve Znojmě 18.10.2017                        Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




