
                           

ÚŘEDNÍ ZPRÁVA – 27.srpna 2021
STK
Schválené změny termínů

Dohody o změně termínu potvrzujte v IS co nejdříve. Zjednodušíte všem práci !!! 
Doplnění pro některé oddíly: To znamená, že pokud vás oddíl v IS požádá o změnu termínu tak ji buď
potvrďte nebo zamítněte.

Nezaslané hlášenky v termínu 
starší přípravky – do 12.srpna (Choryně, Zubří) 
Oddíl sd Študlov/Lidečko B zašle neprodleně nové hlášenky s časem  dle TL tzn. 10:00 nebo 10:15 nebo
3 h před ÚZ nebo ÚZ. Časy uvedené v zaslané hlášence tomu nevyhovují. 

Některá praktická připomenutí z rozpisu soutěží -   Kompletní rozpis soutěží  v tištěné podobě byl   
odeslán oddílům poštou

 v soutěžích OFS se v případě nerozhodného výsledku ruší tzv. “penaltový rozstřel” o bonusový 
bod

 v OP mužů je možné vystřídat 5 hráčů i jednotlivě klasickým střídáním, v ostatních soutěžích je 
možné opakované střídání

 Pořadí hráčů  v zápise je třeba seřadit vzestupně podle čísel. V soutěžích s opakovaným 
střídáním se nejdříve uvedou v zápise hráči základní sestavy a poté náhradníci. 

 Nejpozději 15 minut před zahájením utkání se dostaví vedoucí družstva a hlavní pořadatel k 
předzápasové schůzce do kabiny rozhodčího. 



 Vedoucí družstva oznámí rozhodčímu, zda všichni hráči družstva splňují covid podmínky nutné 
k účast v utkání. 

 Oddíloví asistenti rozhodčího se nejpozději 15 minut před zahájením utkání před utkáním 
ohlásí u rozhodčího. Rozhodčí jim určí jejich rozestavení na hrací ploše s tím, že je oprávněn 
jejich rozestavení podle svého uvážení pro každý poločas změnit. Dále jim dá pokyny ke 
spolupráci na hrací ploše a zejména je upozorní, že jeho rozhodnutí jsou konečná a že nemají 
právo reklamovat změnu rozhodnutí, i když s ním nebudou souhlasit.

 O provedení předzápasové schůzky uvede Rozhodčí do zprávy R uvede následující text:
„Proběhla předzápasová schůzka s oddílovými AR, vedoucími mužstev a hlavním pořadatelem. 
VM domácích provedl kontrolu u všech příslušníků družstva uvedených v ZoU. Jejich 
bezinfekčnost potvrdil před zahájením utkání rozhodčímu. VM hostů provedl kontrolu u všech 
příslušníků družstva uvedených v ZoU. Jejich bezinfekčnost potvrdil před zahájením utkání 
rozhodčímu..HR provedl kontrolu u AR1, AR2 a delegáta (v případě jejich nominace)“

 Vzhledem k omezené činnosti klubů vlivem koronavirové epidemie mohou mimořádně v SR 
2021/22 nastupovat ve všech soutěžích mládeže tři hráči/hráčky, kteří prvním rokem přešli do 
vyšší kategorie v kategorii původní

Kompletní rozpis soutěží  v tištěné podobě byl odeslán oddílům poštou.

DK
Stodůlka Lukáš (94060467 - Tělovýchovná jednota Sokol Hošťálková, z. s.)  -  ZČN na  1 SU od 
23.08.2021 - Narušení řádného průběhu hry - DŘ FAČR §43/1

Kubíček Milan (93040993 - Tělovýchovná jednota Sokol Hošťálková, z. s.)  -  ZČN na  1 SU od 
23.08.2021 - Vyloučen pro druhé napomenutí - DŘ FAČR §46/1

Zimek Filip (90021957 – FC Lhota u Vs,)  -  ZČN na  1 SU od 23.08.2021
Vyloučen pro druhé napomenutí - DŘ FAČR §46/1

Janeček Martin (98081045) (90021957 – TJ Sokol Bynina, z.s.)  -  ZČN na  1 SU od 23.08.2021
Vyloučen pro druhé napomenutí - DŘ FAČR §46/1

Nogol Marek (06040291 – TJ SOKOL RATIBOŘ, z.s.)  -  ZČN na  1 SU od 22.08.2021
Narušení řádného průběhu hry - DŘ FAČR §43/1


