
                                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. 2 - 2021/2022
4.8.2021

Přítomni:            P. Čech,V. Rychlík, P. Čech ml., D. Varga, V. Kratochvíl,
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:
SR2021261445 – Vrbovec – Dyjákovičky
SR2021261446 – Micmanice
SR2021261451 – Vrbovec – Dyjákovičky
SD2021261447
SD2021261450

3. Změny termínu utkání:

STK schvaluje:
Muži:
Miroslav C – Rybníky – utkání se odehraje v SO dne 28.8.2021 v 16,30 hod.
Tasovice B – Jevišovice-Mikulovice B – utkání se odehraje v PÁ dne 13.8.2021 v 18,00 hod.
Božice A – FK Znojmo B – utkání se odehraje v NE dne 8.8.2021 v 15,30 hod.
Jevišovice/Mikulovice B – Šatov B – utkání se odehraje v původním termínu v Mikulovicích
FK Znojmo C – Olbramkostel – utkání se odehraje v NE dne 29.8.2021 v 16,30 hod.

Dorost:
Únanov – Mramotice/Olbramkostel – utkání se odehraje v SO dne 11.9.2021 ve 13,00 hod.

STK neschvaluje:
Hrušovany nad Jev. – Litobratřice – utkání se odehraje v původním termínu

4. STK schvaluje, že veškerá domácí utkání družstva Chvalovice/Havraníky B budou ve IV. třídě skupině C 
odehrána na hřišti v Havraníkách.

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 provede vyhodnocení a rozlosování poháru po rozhodnutích DK na příštím zasedání STK

7. STK upozorňuje oddíly hrající IV. A třídu, že v důsledku odhlášení Konic ze soutěže budou mít v termínu 
plánovaného utkání s Konicemi volný los.

8. 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.



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. ŽK
4x – Přímětice B

11. Příští jednání STK proběhne dne 11.8.2021 v 17,00 hod.

Ve Znojmě 4.8.2021               Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




