
– Vyškov – Ždár n/S – utkání se odehraje v původním termínu hřiště Pustiměř                                
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. 3 - 2021/2022
11.8.2021

Přítomni:          P. Čech,V. Rychlík, V. Kratochvíl, P. Čech ml., D. Varga
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:
SR2021261544 – Hrušovany nad Jev.
SD2021261545

3. Změny termínu utkání:

STK schvaluje:
Muži:
Jaroslavice B – Božice/Břežany B – utkání se odehraje v NE dne 22.8.2021 v 17,00 hod.
Rakšice A – Hrádek – utkání se odehraje v SO dne 11.9.2021 v 10,15 hod.
Dobřínsko – Vlasatice – utkání se odehraje v SO dne 4.9.2021 v 16,00 hod.
Dobřínsko – Suchohrdly u Mir. – utkání se odehraje v SO dne 18.9.2021 v 15,30 hod.

4. STK předává do KR rozhodčí:
Pikart David, ID:78090705 – neuvedení doby hry 2. poločasu – Božice – FK Znojmo B

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 vyhodnotila dosavadní průběh poháru a dle pořadí ve skupinách určila následující postupující do 
čtvrtfinále:
Božice, Litobratřice, Hostěradice, Rakšice, Dobšice B, FK Znojmo B, Hostim, Hrušovany n/Jev.

Následně STK porovedla rozlosování dvojic pro čtvrtfinále následovně:

Dobšice B – Hostim
Litobratřice – Rakšice
Hostěradice – Hrušovany nad Jev.
FK Znojmo B - Božice

Mužstvo na prvním místě je domácím a tedy organizátorem utkání.
Čtvrtfinále se odehraje v úterý dne 28.9.2021 v 15,30 hod.

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. STK uděluje pokuty za obdržené žluté karty:
100,- Kč za 4 ŽK – Oleksovice, Jaroslavice, Šanov, 
200,- Kč za 5 ŽK - Hrádek

11. Příští jednání STK proběhne dne 18.8.2021 v 17,00 hod.

Ve Znojmě 11.8.2021               Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




