
                                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. 16 - 2020/2021
14.10.2020

Přítomni:            P. Čech,V. Rychlík, V. Kratochvíl, P. Čech ml., D. Varga – per rollam
Omluveni:         
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:

SR2020259735 – FK Znojmo
SR2020259736 – Mor. Krumlov
SR2020259842 – Hostim
SR2020259854 - Dyjákovice
SR2020259861 – Hl. Mašůvky
SR2020260311 - Práče

STK na základě vyjádření oddílu Velký Karlov ruší své rozhodnutí č. SR2020259108.

3. STK schvaluje změnu termínu utkání:

STK z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 odložila následující utkání:
Muži:
Skalice – Višňové B – oddíly předloží dohodu
Blížkovice B – Vrbovec/Dyjákovičky – STK nařídí dle situace
Troskotovice – Vlasatice – STK nařídí dle situace
Suchohrdly – Hrádek – oddíly předloží dohodu

Dorost:
Višňové – Mramotice/Olbramkostel – oddíly předloží dohodu

Ml. žáci:
Jezeřany – Višňové – oddíly předloží dohodu

4. STK předává do KR rozhodčí :
Strapina Radek, ID: 73110734 – AR1 současně zdravotník domácích – Dyjákovice-Jevišovice/Mikulovice B,
Peřinka Jiří, ID: 51050154 – AR1 současně asistentem domácích – Hl. Mašůvky - Konice

5. 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.

6. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
100,- Kč za 4 ŽK – Práče „A“, Micmanice, Starý Petřín, Břežany, Tavíkovice
200,- Kč za 5 ŽK –Hrušovany nad Jevišovkou
300,- Kč za 6 ŽK – Miroslav „B“



7. 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.

8. STK předává protest Čejkovic do KR, neboť se nejedná o protest ve smyslu Soutěžního řádu, ale o stížnost na 
rozhodčího utkání.

9. STK upozorňuje všechny oddíly na nové opatření vlády v souvislosti se shromažďováním osob, rozhodnutí VV 
FAČR o přerušení soutěžního ročníku, ze kterých vyplývá, že nejméně v období od 12. 10. 2020 do 3. 11. 2020
nebudou odehrána utkání v žádné soutěži organizované OFS Znojmo. O dalším postupu budou oddíly včas 
informovány. 

10. 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.

11. Příští jednání STK proběhne dle aktuální situace.

Ve Znojmě 14.10.2020               Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




