Zápis ze schůze č. 5 STK OFS Rychnov nad Kněžnou dne: 8.9.2021
místo konání: Vamberk
Přítomni: Vodák Zdeněk, Bořek Milan, Jedlička Milan, Frejvald Ondřej
Hosté:
UPOZORNĚNÍ PRO ODDÍLY:
V průběhu utkání, každé družstvo:
- může nasadit do hry maximálně 5 náhradníků
- má nejvýše 3 možnosti střídání
- může navíc provádět střídání v poločasové přestávce
Tam, kde družstva provedou střídání současně, bude to považováno za jednu využitou možnost pro každé
družstvo.

Bezinfekčnost:
- Rozhodčí musí uvést do Zprávy rozhodčího jméno, příjmení a telefonní číslo obou kontaktních osob
(zpravidla vedoucích družstev domácích i hostí)
- STK doporučuje všem aktérům utkání, aby požadované potvrzení o bezinfekčnosti měli k dispozici v
papírové podobě, čímž se zrychlí a zjednoduší případná kontrola
- STK dále vyzývá kluby, aby ke všem opatřením přistupovaly se vší vážností a udělaly vše pro to, aby se
hrálo, a zároveň vyzývá všechny účastníky utkání k maximální osobní zodpovědnosti.
- od 01.09.2021 pro účastníky pravidelných aktivit, tedy sportovní přípravy i sportovních utkání platí, že pouze
pro účely těchto aktivit je platnost antigenního testu (a to včetně samo testu) 7 dní

Upozorňujeme rozhodčí a oddíly na dodržování SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FAČR - §30/4

Hráči družstva uvedeni v zápise o utkání nejsou oprávněni vykonávat funkci vedoucího
družstva; to neplatí v případě, kdy není vyjma hráčů žádný jiný příslušník

družstva přítomen.
STK upozorňuje oddíly na povinnost vyznačení technické zóny u
střídaček !!!!
STK upozorňuje oddíly:
Od 16.8.2021 do 31.11.2021 na dopravní omezení v Albrechticích v ulici Pardubická.
Příjezd na hřiště je po místní komunikaci tj. ulicí Tyršova.

STK schvaluje: OP ll.třídy -A1A0407
A1A0501 - A1A0507
A1A0601 - A1A0607
OPIII.třídy- A2A0501 - A2A0505
A2A0601 - A2A0605
OPIV.třídy – A3A0501 – A3A0506
A 3A0601 – A3A0606
OP starších žáků - E1A 0101 – E1A0102
OP mladších žáků – F1A 0107- F1A0109 – F1A0101-0106 se hraje 31.10.2021
- F1A 0201 - F1A0209
OP starší přípravka – G1A0107 – G1A0118 – G1A 0101 – 0106 se hraje 31.10.2021
- G1A 0201 - G1A0218
OP mladší přípravka – H1A0113 – H1A0118 – H1A0101 – 0112,0119-0121 se hraje 30.10.2021
- H1A0201 – H1A0218

Semifinálové dvojice poháru: Albrechtice - Zdelov
Dobruška,,B“ - Doudleby,,A“

semifinále se hraje ve středu 15.9.2021 v 16:30 hodin
SCHVÁLENÍ ZMĚNY ČASU:
E1A 0502 - Černíkovice/Solnice – Rokytnice/Vamberk -původní čas – ST 29.9.2021 v 16:00 hod.

- nový čas ST 29.9.2021 v 16:30 hod.
- bez poplatku
E1A 0301 – Černíkovice/Solnice – Dobruška/Opočno – původní čas – ST 15.9.2021 v 16:00hod,

- nový čas ST 15.9.2021 v 17:00hod.
- bez poplatku

Změna barvy dresů:
TJ Lokomotiva Borohádek – dres – MODRÁ,trenky – MODRÁ, stulpny – MODRÁ
STK upozorňuje oddíly hrající okresní soutěže mládeže, aby důsledně dodržovali všeobecná
pravidla a zejména zápis o utkání. Ve druhém kole byly nalezeny chyby v 17 utkáních. Od
dalšího kola budou tyto chyby již pokutovány!!!

STK doporučuje všem aktérům utkání, aby požadované potvrzení o bezinfekčnosti
měli k dispozici v papírové podobě, čímž se zrychlí a zjednoduší případná kontrola!!!
Příští STK dne: 22.9. 2021 v 17:30 hod., ve Vamberku.
Zapsal: Jedlička Milan

