OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ NOVÝ JIČÍN
Msgr. Šrámka 21, 741 01 Nový Jičín
e-mail : fotbal.ofsnj@seznam.cz

tel.: 553 822 344
IČ : 22880348

Sportovně technická komise OFS NJ
Zápis č. 10 ze dne 30.11.2018 – SR 2018/2019
Přítomni : Dědík, Holík, Jalůvka, Kvitová
Omluveni : ------Hosté
: Dresler – sekretář OFS

1. STK OFS NJ bere na vědomí :
- komuniké VV OFS Nový Jičín č. 11 včetně termínu konání Valné hromady OFS 7.2.2019
- zápisy a rozhodnutí DK OFS Nový Jičín ke dni 29.11.2018

2. Změny termínů a místa utkání :
Všechna utkání podzimní části SR byla sehrána či dořešena rozhodnutími STK až na zápas 4. kola OS
mladších přípravek, sk B Lubina B. – Petřvald, který bude výjimečně odehrán v jarní části SR před
zahájením jarní sezóny. Termín bude určen STK přímo do IS systému. Neodehrání zápasu bylo
zapříčiněno organizačními problémy klubu Petřvald. Za přeložení termínu do jarní části SR se proto
klubu Petřvald ukládá manipulační poplatek STK ve výši 300,- Kč.

3. Projednání výsledků :
STK schvaluje všechny výsledky mistrovských utkání dosažené na hřištích v soutěžích OFS NJ
v termínech 8.11. – 18.11.2018.

4. Závady a nedostatky :
OP muži
- 14. kolo – zápis o utkání Stachovice – Suchdol nebyl uzavřen rozhodčím Brabcem. STK předává celý
případ k dořešení KR OFS NJ.
III. třída muži
Žilina – hráč Koval Jan, ID 83061943, nenastoupil min. ve 3 utkáních mistrovských soutěží, ve kterých
měl odehrát nejméně 45 min. Tím došlo k porušení čl. 13.4 Rozpisu soutěží OFS NJ a tudíž
se klubu Žilina uděluje pořádková pokuta STK ve výši 300,- Kč (RS čl. 43.1/7).
OP starší přípravka
- 12. kolo – v zápise o utkání Kopřivnice A – Odry je jako vedoucí družstva a rozhodčí uvedena stejná
osoba (Pořický Michal). STK uděluje klubu Kopřivnice pořádkovou pokutu STK ve výši
50,- Kč (RS čl. 43.1/13)

5. STK OFS NJ rozhodla :
STK OFS NJ schvaluje termínové listiny soutěží OFS Nový Jičín pro jarní část SR 2018 – 2019. STK
žádá sekretáře OFS o jejich uveřejnění v IS sytému FAČR.
STK OFS NJ přeje všem funkcionářům oddílů, hráčům, rozhodčím a také věrným fanouškům jednotlivých
oddílů příjemné prožití svátků vánočních i závěru roku a načerpání hodně nových sil a energie do
fotbalových zápasů v jarní části SR
V Petřvaldě na Moravě dne 30.11.2018
Zapsal: Holík Miloš

Dědík Lukáš, v. r.
předseda STK OFS NJ

