
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. 15 - 2021/2022
3. 11. 2021

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

1. STK schvaluje výsledky utkání odehraných ve dnech 30. 10. 2021 - 31. 10. 2021

2. Rozhodnutí a doporučení STK:

SR2021300996 – Mor. Krumlov
SR2021300997 – Mor. Krumlov
SR2021300998 – Suchohrdly
SR2021300999 – FK Znojmo
SR2021301000 – 1. SC Znojmo mládež
SR2021301001 – Višňové
SR2021301002 - Šanov

3. Změny termínu utkání:

STK schvaluje:
Mládež:
F1A0304 Moravský Krumlov – Valtrovice na SO 6. 11. 2021 v 13:00 hod.

KM žádá oddíly o nahlášení náhradních termínů u následujících utkání:
E1A0205 Jezeřany - Jevišovice – Mikulovice 
G1A0801 a 0806 Štítary - Jevišovice – Mikulovice
G1A0905 a 0910 Jevišovice – Mikulovice – Suchohrdly 
G1B0806 a 0801 Tasovice – 1. SC Znojmo

KM žádá oddíly, aby uvedená utkání sehrály do 21. 11. 2021.

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 důrazně upozorňuje všechny oddíly na ustanovení § 45 písm. j) RS 2021/2022, kde je 
stanovena povinnost pořádající oddílu poskytnout rozhodčím adekvátní občerstvení. STK důrazně 
nařizuje oddílům, že v rámci tohoto občerstvení před a v průběhu utkání nelze poskytovat jiné, 
než nealkoholické nápoje. Bude prováděna kontrola dodržování uvedeného nařízení a v případě 
zjištění porušení bude STK přistupovat k adekvátním finančním postihům.

6. STK upozorňuje oddíly, že se množí nedostatky při vyplňování zápisů o utkání v soutěžích mládeže. V případě 
pokračujícího trendu přikročí STK k navýšení sankcí.

7. STK ukládá oddílu Božic učinit potřebná opatření tak, aby nemohlo docházet k polévání odcházejících 
delegovaných osob do kabiny pro rozhodčí. O budoucích opatřeních oddíl podá zprávu na OFS Znojmo do 15. 11.
2021. V této souvislosti upozorňuje STK všechny oddíly, že v průběhu utkání lze nápoje podávat pouze 



v plastových či podobných nádobách. Při zjištění porušení tohoto nařízení bude v budoucnu přístupováno 
k sankcím že strany STK.

8. STK upozorňuje všechny oddíly, že až na zcela výjimečné 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.

9. STK důrazně upozorňuje všechny oddíly na podmínky stanovené FAČR k organizaci utkání a epidemiologická 
opatření v amatérských soutěžích. Stanovisko bylo všem oddílům odesláno sekretářem OFS Znojmo.

10. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
200,- Kč za 5 ŽK - Miroslav B

11. Příští jednání STK proběhne dne 10. 11. 2021 v 17,00 hod.

Ve Znojmě 3. 11. 2021               Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




