FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz, Rychnov nad Kněžnou
U stadionu 1498, 56101 Rychnov nad Kněžnou

Email: ofsrk@centrum.cz
Předseda: 605 590 251

www.ofsrk.cz
Sekretář: 731 960 305

Zápis ze schůze č.9 STK OFS Rychnov nad Kněžnou dne: 27.10.2021
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.

Hygienicko - protiepidemická opatření FAČR pro konání amatérských soutěží k 1. 10.
2021: Podrobně na úřední desce - (zasláno též mailem 4. 10. 21).
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 !!!!
Vyznačovat technickou zónu dle Pravidel fotbalu čl.9 strana 21.

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 - A1A1201 - A1A1207
- A1A1301 - A1A1307
OPIV.třídy – A3A0102
OP starších žáků - E1A 0701 – E1A0702
- E1A 0801 - E1A0802
OP mladších žáků – F1A0801- F1A0809
- F1A0902,0907,0908,0909 – F1A0901,0903,0904,0905,0906 -odloženo
OP starší přípravka – G1A0801 – G1A0818
- G1A0901,0903,0906 - 0918 – G1A0902,0904,0905 -odloženo
OP mladší přípravka – H1A0801 – H1A0821
- H1A0913 – H1A0921 – H1A0901 – 09012 - odloženo
OP předpřípravka - I1A0601 – IA10618
- I1A0707 – I1A0518 – I1A 0701 -0706 - odloženo
STK schvaluje podzimní tabulku OP IV.třídy.

SCHVÁLENÍ ZMĚNY DNE:

A1A 1404 Borohrádek -Albrechtice – původní termín NE 31.10.2021 ve 14:00 hod.
- nový termín SO – 30.10.2021 ve 14:00 hod.
- poplatek 300,- Kč - Borohrádek – fa IS FAČR
A1A 1407 Dobruška,,B“ - Doudleby,,A“ – původní termín NE 31.10.2021 ve 14:00 hod.
- nový termín SO – 30.10.2021 ve 14:00 hod.
- poplatek 300,- Kč - Dobruška,,B“ – fa IS FAČR
STK předává rozhodčí do KRD:
A1A1202 Rychnov,,B“ - Kostelecká Lhota,,A“ - uzavření ZOU až po 7 hod. po konci utkání
vedoucími družstev
A1A1302 Dobruška,,B“ - Lukavice – neoznačen ZK, K – střídal v 82 min.
STK uděluje pokuty:
Lípa – G1A09* v turnaji neuveden HP
pokuta 100,-Kč - fa IS FAČR

STK bere na vědomí vyjádření Černíkovic, k dvojímu výkonu funkce HP.

STK upozorňuje oddíly hrající okresní soutěže mládeže, aby důsledně dodržovali všeobecná
pravidla a zejména zápis o utkání.
Příští STK dne: 3.11. 2021 v 17:30 hod., ve Vamberku.
Zapsal: Jedlička Milan

