
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 - 2022/2023
3. 8. 2022

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

1. STK schvaluje výsledky dosud odehraných utkání Okresního poháru FAČR

2. Změny termínu utkání:

STK schvaluje:
Muži :
Jamolice – Litobratřice – utkání se odehraje v SO dne 29.10.2022 ve 14,00 hod.
Jamolice – Miroslav B – utkání se odehraje v SO dne 17.9.2022 v 16,00 hod.
Dyjákovice – Dyje A – utkání se odehraje v PÁ dne 23.9.2022 v 16,30 hod.
Čejkovice – Jaroslavice B – utkání se odehraje v SO dne 20.8.2022 v 17,00 hod.
Únanov A – Jaroslavice A – utkání se odehraje v NE dne 28.8.2022 v 17,00 hod.
Valtrovice – Dyje A – utkání se odehraje v původním termínu ve Slupu

Okr. Pohár :
Vrbovec/Dyjákovičky – Chvalovice - utkání se odehraje ve ČT dne 4. 8. 2022 v 18,00 hod.

3. 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.

4. STK upozorňuje oddíly, že v ZoU nelze uvést více jak 7 náhradníků. V případě uvedení více jak 7 náhradníků 
v ZoU bude toto považováno za neoprávněné nastoupení a předáno DK

5. STK upozorňuje všechny oddíly, že je nepřípustné svévolně bez vědomí STK či KM odkládat jakékoli utkání. 
V případě, že se taková situace vyskytne, budou oddíly postiženy pořádkovou pokutou.

6. STK upozorňuje všechny oddíly, že na stránkách OFS Znojmo je zveřejněn RS 2022/2023, kde mimo jiné došlo 
ke zkrácení lhůty, kdy ke změně termínu utkání není třeba souhlasu soupeře z 21 na 17 dní.

7. STK upozorňuje oddíly, že nebude bránit dohodě oddílů na sehrání utkání ve všední den v týdnu před 
plůvodním termínem utkání. Tyto zmeny budou povolovány nejpozději 30 minut po původním ůředním začátku 
utkání a nebudou zpoplatněny.

8. STK upozorňuje rozhodčí a oddíly, že v utkáních Okresního poháru FAČR ve skupinách je povoleno opakované 
střídání. Ve vyřazovací fázi pak bude prováděno střídání dle PF.

9. Příští jednání STK proběhne dne 10.8.2022 v 17,00 hod.

Ve Znojmě 20.7.2022              Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo
Tel.: 724261759




