
Okresn í  fo tba lový  svaz  Zno jmo
                Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
                         Tel: 728 143 021; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

   

Zpráva STK OFS Znojmo č. 4 - 2017/2018
23.8.2017

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.  Rozhodnutí a doporučení STK : SR2017141382, SR2017141384, SR2017141393, SR2017141409, 
SD2017141490

3. Změny termínů utkání:

STK schvaluje :
III. třída:
Jamolice – Bohutice – utkání se odehraje v NE 10. 9. 2017 v 10,15 hod.

STK neschvaluje:

OP :
Starý Petřín – Chvalovice – utkání se odehraje v původním termínu

4. STK předává KR rozhodčí: 
Pikart David ID:78090705 pro nesprávné uvedení konečného výsledku utkání Olbramovice A – Vlasatice
Ďurko Michal ID:72061147 – AR 2 je současně náhradníkem hostujícího družstva
Nikolai Petr ID: 91082404 – porušení pravidla 3 – rozhodnutí FAČR č.2 písm. a) k uvedenému pravidlu –
umožnění zapsání více jak 7 náhradníků a tudíž i nastoupení oddílu Vranov nad Dyjí

5. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
    100,- Kč za 4 ŽK – Jaroslavice
    200,- Kč za 5 ŽK – Dobšice, FK Znojmo
    300,- Kč za 6 ŽK – Starý Petřín
    400,- Kč za 7 ŽK - Slup

6. 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

7. Byla provedena kontrola výkonu pořadatelské služby na utkání Jevišovice B – Únanov B, kdy bylo zjištěno, že 
členové pořadatelské služby nebyly řádně označeni a došlo k porušení ustanovení § 41 odst. 4, RS OFS Znojmo 
2017/2017 a tento nedostatek není ani uveden rozhodčím v ZoU. STK upozorňuje, že toto neustálé porušování RS 



ze strany oddílů i rozhodčích nebude od následujícího kola tolerováno a bude postupováno v souladu s příslušnými 
předpisy.

8. STK schvaluje výsledky utkání 19. 8. až 22. 8. 2017 s tím, že konečný výsledek utkání Olbramovice A –
Vlasatice je 3:2 ve prospěch oddílu Olbramovice A.

9. STK bere na vědomí zprávu R z utkání Starý Petřín – Litobratřice. V případě opakování problémů bude 
přistoupeno k sankcím vůči pořadatelskému oddílu.

10. Příští zasedání STK proběhne dne 30. 8. 2017 v 15,00 hod.

Ve Znojmě 23. 8. 2017                        Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




