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 9.11.2017 – SR 2017/2018
Přítomni : Dědík, Holík, Jalůvka
Omluveni : Kvitová
Hosté
: Dresler – sekretář OFS

1. STK OFS NJ bere na vědomí :
- komuniké VV OFS NJ č. 9
- zápis DK OFS NJ č. 13

2. Změny termínů a místa utkání :
Žádosti o změny termínů utkání vložené do IS systému do doby zasedání STK OFS NJ a souhlasu obou
klubů byly schváleny a provedeny změny v IS systému FAČR.
Neodehrané zápasy včetně stanovení náhradních termínů budou projednány na příštím zasedání STK.

3. Projednání výsledků :
STK schvaluje výsledky dosažené na hřištích v soutěžích OFS NJ v termínech 2.11. – 8.11.2017 kromě
utkání IV. třídy Bravinné - Kujavy – viz bod 4.

4. Závady a nedostatky :
- OP muži
- 14. kolo – v utkání Velké Albrechtice – Trojanovice-Bystré nemělo ani jedno družstvo k dispozici
hráčskou listinu a družstvo Bystrého nerespektovalo barvu dresů domácího družstva
(domácí družstvo se muselo převléci). Za porušení Soutěžního řádu a Rozpisu soutěží se
klubu Velké Albrechtice ukládá pořádková pokuta STK ve výši 100,- Kč a klubu
Trojanovice-Bystré pořádková pokuta STK ve výši 300,- Kč.
- IV třída muži
- 8 kolo – utkání Bravinné – Kujavy nebylo sehráno pro nenastoupení domácího družstva Bravinného pro
nedostatečný počet hráčů. STK OFS NJ předává celý případ DK OFS NJ s návrhem na
kontumaci utkání 0 : 3 ve prospěch družstva Kujav včetně vynesení disciplinárního trestu pro
družstvo Bravinné.

5. STK OFS NJ rozhodla :
Vzhledem k pracovnímu zaneprázdnění p. Mihála i trenéra přípravek Frenštátu pověřuje STK předsedu
STK p. Dědíka o zajištění účasti obou výše uvedených osob na příští zasedání STK v pondělí
20.11.2017 od 16.30 hod za účelem objasnění dodržování pravidel startu hráčů přípravek v družstvech
„A“ a „B“ v jedné soutěži
Příští zasedání STK OFS NJ bude v pondělí 20.11.2017 od 16.15 hod.
V Novém Jičíně dne 9.11.2017
Zapsal: Holík Miloš

Dědík Lukáš v. r.
předseda STK OFS NJ

