
                                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. 14 - 2020/2021
30.9.2020

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

1. STK upozorňuje všechny oddíly na novelizaci Soutěžního řádu, kdy člen FAČR uvedený v ZoU jako hráč 
nemůže být vedoucím družstva. Vyjímkou je situace, kdy z oddílu jsou na utkání přítomni pouze hráči uvedeni 
v ZoU a není přítomen nikdo jiný.

2. Rozhodnutí a doporučení STK:

SR2020257989 – Oleksovice
SR2020257990 – 1. SC Znojmo
SR2020257991 – 1. SC Znojmo
SR2020257992 – 1. SC Znojmo
SR2020257993 – Práče
SR2020257994 – Dobšice
SR2020257995 - Přímětice

3. STK schvaluje změnu termínu utkání:

Bohutice – Loděnice – utkání se odehraje v SO dne 24.10.2020 ve 14,30 hod.
Prosiměřice B – Břežany – utkání se odehraje NE dne 18.10.2020 ve 14,30 hod. – bez delegace R.
Štítary – Blížkovice B – utkání se odehraje v SO dne 17.10.2020 ve 14,30 hod.
Moravský Krumlov B – Prosiměřice A – změna pořadatelství, utkání se odehraje v PROSIMĚŘICÍCH

STK schvaluje dohodu oddílů na odloženém otkání:

Rakšice A – Suchohrdly – utkání se odehraje v PÁ dne 9.10.2020 v 16,00 hod.
Mor. Krumlov B – Rakšice – utkání se odehraje v PÁ dne 2.10.2020 v 16,30 hod.

DOROST:
Mramotice/Olbramkostel – FK Znojmo B – utkání se odehraje v SO dne 3.10.2020 ve 14,30 hod.

MLÁDEŽ:

F1B0602 Prosiměřice – Moravský Krumlov na NE 4. 10. 2020 v 10:00 hod.

STK NESCHVALUJE:
DOROST:

Štítary – Višňové – utkání se odehraje v původním termínu

4. STK upozorňuje oddíly, že v utkáních dorostu povolí změny termínu utkání   na neděli pouze se začátkem 
utkání nejpozději ve 14,30 hod. Vyjímkou je dohoda oddílů na pozdějším začátku utkání.



5. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
100,- Kč za 4 ŽK – H. Kounice, Únanov B, Oleksovice, Jevišovice-Mikulovice B, Chvalovice, Vranov nad Dyjí, 
Tavíkovice, 
300,- Kč za 6 ŽK - Troskotovice

6. STK upozorňuje všechny oddíly, že až na zcela vyjímečné případy nepovolí změnu termínu utkání v případě, že 
žádost o změnu termínu nebude možno projednat dříve než na zasedání STK bezprostředně předcházejícím 
víkendu, na který je změna požadována.

7. STK projednala protest Štítar a Mramotic a vzhledem k tomu, že se v daném případě nejedná o protest dle 
Procesního řádu, STK se tímto nadále nezabývala.

8. STK upozorňuje všechny oddíly na Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR k jednotnému postupu 
krajských hygienických stanic při konání sportovních akcí a Pravidla pro konání sportovních soutěží v době 
pandemie onemocnění covid-19 vydaná Národní sportovní agenturou. STK vyzývá všechny oddíly k dodržování 
uvedeného v rámci možností jednotlivých sportovišť.

9. STK důrazně upozorňuje všechny oddíly na novelizaci Soutěžního řádu a to přílohy č. 6, která byla všem 
oddílům zaslána sekretariátem OFS Znojmo. Zejména STK důrazně upozorňuje na povinnost předložit před 
začátkem utkání rozhodčímu prohlášení o bezinfekčnosti všech účastníků utkání uvedených v ZoU. Bez tohoto 
dokladu nebude nikdo rozhodčím připuštěn k utkání.

10. Příští jednání STK proběhne dne 7.10.2020 v 17,00 hod.

Ve Znojmě 30.9.2020               Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




