
                                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. 8 - 2019/2020
18.9.2019

Přítomni: P. Čech, J. Števica,, V. Kratochvíl, V. Rychlík
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. V návaznosti na provedený kurs trenérů a připravované doškolení trenérů, které proběhne v pátek dne 
18.10.2019 STK upozorňuje, že od SR 2019/2020 bude trvat na splnění povinnosti dle ustanovení § 35 písm. d) 
včetně splnění podmínek trenérů mládeže a porušení tohoto ustanovení nebude ze strany STK nadále 
tolerováno.

3. STK upozorňuje oddíly dorostu, že nepovolí změnu termínu utkání na neděli se začátkem pozdějším jak ve 
14,30 hod. pokud nebude žádost opatřena souhlasem soupeře přes to, že žádost bude podána ve lhůtě 21 dní.

4. STK upozorňuje oddíly na ustanovení § 29 odst. 4, RS OFS Znojmo 2019/2020 o řádném označení 
příslušníků družstva. Porušení tohoto ustanovení nebude ze strany STK tolerováno. STK vyzývá rozhodčí 
k důsledné kontrole dodržování tohoto ustanovení a porušení zaznamenávat do ZoU.

5. STK vyhodnotila protest družstva Únanov B jako obhajobu v disciplinárním řízení a daným protestem se dále 
nebude zaobírat.
STK vyhodnotila protest družstva Litobratřice B dle obsahu jako vysvětlení pro disciplinární řízení a dále se jím 
nebudu zaobírat.

6. STK upozorňuje vzhledem k nárůstů podávání protestů všechny oddíly, že důvody protestu jsou 
taxativně uvedeny v ustanovení § 26 odst. 2, Procesního řádu a nelze tento institut využívat k jiným 
vyjádřením. K těmto vyjádřením je možno využívat jinou komunikaci, např. písemné sdělení, sdělení e-
mailem případně osobní účastí u příslušného orgánu OFS Znojmo. V souvislosti s tímto STK sděluje, že od 
následujícího soutěžního kola bude v případě podání protestu důsledně postupovat v intencích soutěžního 
řádu včetně uložení poplatku ve výši 1.000,- Kč za nedůvodný protest dle sazebníku poplatků, který je 
přílohou Procesního řádu.

7. STK upozorňuje oddíl Konic na opakované nevyplnění ZoU v informačním systému. V případě dalšího 
opakování bude STK oddíl sankcionovat.

8. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
    100,- Kč za 4 ŽK – Rakšice, Únanov, Hrabětice, Petrovice, Dobřínsko, Litobratřice, Olbramovice
    200,- Kč za 5 ŽK – Hostim, Chvalovice, Vlasatice

9. Rozhodnutí a doporučení STK :
SR2019223235 – Hrušovany n/Jev.
SR2019223389 – Jaroslavice/Hevlín
SD2019223392
SR2019223397 - Olbramovice



10. Změny termínu utkání:

STK schvaluje:

III. třída:
Jamolice – Mor. Krumlov C – utkání se odehraje v NE dne 13.10.2019 ve 13,00 hod.

IV. třída:
Břežany – Damnice – utkání se odehraje v NE dne 6.10.2019 v 15,00 hod.
Litobratřice B – Velký Karlov – utkání se odehraje v původním termínu na hřišti v Litobratřicích

DOROST:
Jaroslavice/Hevlín – Hor. Kounice – utkání se odehraje v NE dne 6.10.2019 v 10,30 hod.

ŽÁCI A PŘÍPRAVKY:
G1A0503 FK Znojmo oranž – Suchohrdly na NE 22. 9. 2019 ve 13:00 hod.
G1A0508 FK Znojmo oranž – Suchohrdly na NE 22. 9. 2019 ve 14:00 hod.

STK neschvaluje:

IV. třída:
Božice B – Břežany – utkání se odehraje v původním termínu

11. Příští zasedání STK proběhne ve středu dne 25.9.2019 v 15,00 hod.

Ve Znojmě 18.9.2019               Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




