FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKA
OFS Prostějov
Za Místním nádražím 4536, Prostějov 796 03

Sportovně technická komise
Zápis č. 4 ze dne 13. 8. 2020
………………………………………..

Jednání per rollam
1. II. třída – 1. kolo, bez závad
POR v utkáních:
TJ Sokol Vrahovice – Sokol Vicov AR2 Krutovský ID 58090061
FK Výšovice – Jiskra Brodek u Konice AR2 Liška Josef ID 76110917.
Trenéři neuvedeni:
FC Dobromilice, Sokol Vrahovice , FK Výšovice, FC Kralice na Hané B,
STK bere na vědomí a schvaluje.
2. Desatero COVID -19
Dokumenty schválené VV FA ČR „Desatero pravidel proti šíření nemoci COVID-19“ a „Novelizaci
SŘ s DŘ v souvislosti s opatřením proti šíření nemoci COVID-19 – Příloha č.6 Soutěžního řádu“.
STK bere na vědomí a schvaluje.
3. STK upozorňuje oddíly na Změny a doplňky Pravidel fotbalu FIFA platné od 1.8.2020
Zejména na §30 Doplněný text: 3. Družstvo je povinno mít vedoucího družstva. Bez vedoucího
družstva nemůže být utkání zahájeno. V případě vyloučení vedoucího družstva z ohraničeného
prostoru hřiště pro příslušníky družstva převezme jeho povinnosti jiný příslušník družstva. 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. Odůvodnění: V
utkání dospělých mohl být vedoucím i hráč a kluby nižších soutěží to tak často aplikovaly, přičemž
na lavičce seděli ještě jiní funkcionáři. V SŘ se tato možnost od prvopočátku připustila z toho
důvodu, že když v nižších soutěžích přijede pouze 11 hráčů (nebo ještě s náhradníky) a žádný
funkcionář, tak aby se mohlo hrát (bez vedoucího nelze utkání zahájit), tak může vykonávat funkci
vedoucího i hráč na hrací ploše nebo náhradník. Ale když přijede s družstvem jakýkoliv funkcionář
(trenér, asistent trenéra, atd.), tak není důvod, aby vedoucím byl hráč na hrací ploše, ale měl by to
být některý z funkcionářů na lavičce.
Předseda STK: Minx Roman
Zapsal sekretář OFS: Antoníček Petr

