
                                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. 6 - 2020/2021
5.8.2020

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

SR2020233884 – Vrbovec – Dyjákovičky
SD2020233885

3. STK schvaluje změnu termínu utkání:

Práče A – Dobšice B – utkání se odehraje v NE dne 13. 9. 2020 v 16,00 hod.
Práče B - Hevlín  – utkání se odehraje v SO dne 22. 8. 2020 v 16,30 hod.
FK Znojmo C – Dyje B – utkání se odehraje v SO dne 19. 9. 2020 ve 12,30 hod.

4. STK předává do KR rozhodčí:

Strapina Radek, ID: 73110734 – VD současně AR1 – Vrbovec-Dyjákovičky - Suchohrdly

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 upozorňuje oddíly, že družstvo Vranova nad Dyjí z důvodů prací, které se dotknou i hrací plochy, odehraje 
všechna utkání podzimní části na hřištích soupeřů.

7. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
    100,- Kč za 4 ŽK – Miroslav
    200,- Kč za 5 ŽK – Hrušovany nad Jevišovkou

8. STK stanovila jednotlivé vítěze základních skupin Okresního poháru FAČR a následně vylosovala organizátory 
čtvrtfinálových utkání, která se odehrají dne 28. 10. 2020 ve 14,00 hod. následovně :

Dobšice – Dyje – utkání se odehraje v Dyji
Přímětice – Rakšice – utkání se odehraje v Rakšicích
Hostěradice – Višňové – utkání se odehraje v Hostěradicích
Miroslav – Suchohrdly – utkání se odehraje v Suchohrdlech

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 
prohlášení nebude účast na utkání umožněna.



10. STK upozorňuje oddíly, že v případě opakovaného střídání není možné, aby kapitán mužstva byl zapsán mezi 
náhradníky.

11. STK upozorňuje oddíly, že dnešního dne uplynula lhůta k vyplnění soupisek.

12. Příští jednání STK proběhne dne 12. 8. 2020 v 17,00 hod.

Ve Znojmě 5. 8. 2020               Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




