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. 5 - 2018/2019
29.8.2018
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 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 upozorňuje oddíly, že z důvodu obsazenosti utkání rozhodčími v některých kolech nebude až na výjimky
povolovat změny termínů utkání ze soboty na neděli.
4. STK schvaluje zápisy KM č. 4
5. Rozhodnutí a doporučení STK:
SD2018175611, SR2018175612,

SD2018175053, SR2018175322, SR2018175323, SD2018175325,

6. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
100,- Kč za 4 ŽK – Starý Petřín
300,- Kč za 6 ŽK – Jamolice
7. Změny termínů utkání:
STK schvaluje :
IV. třída :
Gr. Mýto – Havraníky – utkání se odehraje v NE dne 30.9.2018 v 15,00 hod.
STK neschvaluje :
Práče B – Božice B – utkání se odehraje v původním termínu
8. STK předává do KR rozhodčí:
Svoboda Pavel, ID: 52100065 – umožnění nastoupení hráče r. 2004 v utkání mužů – Šatov B – Únanov B
Reschovský Michal, ID:74110280 – AR1 současně hráčem domácích – Damnice – Litobratřice B
Šťáva Jaromír, ID:78010724 – umožnění nastoupení hráče r. 2006 – ml. žák v utkání dorostu – Přímětice – H.
Kounice
9. STK vyzývá oddíly Trstěnic a Olbramovice B k doložení dohody o termínu nesehraného utkání. Pokud nebude
dohoda doložena do 4.9.2018, bude termín utkání nařízen STK
10. STK schvaluje výsledky utkání hraných ve dnech 25. a 26.8.2018
11. Příští zasedání STK proběhne dne 5.9.2018 v 15,00 hod.
Ve Znojmě 29.8.2018

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

