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. 12 ze dne 26.3.2018 – SR 2017/2018
Přítomni : Dědík, Holík, Jalůvka, Kvitová
Omluveni : ----Hosté
: Dresler – sekretář OFS

1. STK OFS NJ bere na vědomí :
- usnesení VH 2018
- komuniké VV OFS NJ č. 1 - 2018 a č. 2 – 2018 a č.3 – 2018
- zápisy odborných komisí OFS NJ zveřejněných do 23.3.2018

2. Změny termínů a místa utkání :
Žádosti o změny termínů či míst utkání uložené do IS systému a souhlasu obou klubů do doby konání
zasedání STK OFS NJ (25.3.2017) byly schváleny a změněny v IS systému FAČR.
STK OFS Nový Jičín upozorňuje kluby, že v souvislosti s aktuálním vývojem klimatických podmínek
stanovuje pro víkendová utkání 31.3. – 1.4.2018 následující postup:
Jestliže pořadatelský klub vyhodnotí stav hrací plochy za nezpůsobilý, oznámí soupeři a na OFS Nový
Jičín do čtvrtku do 15 hod změnu místa či hrací plochy (UT), případně oba kluby potvrdí dohodu o
změně termínu utkání v IS FAČR.
Náhradním termínem se rozumí období nejpozději do 3. května 2018.

3. Projednání výsledků :
STK schvaluje výsledek dohrávky III. třídy mužů Mořkov B. – Petřvald B. s výsledkem 3 : 1

4. Závady a nedostatky :
- IV. třída muži
Klub Družstevník Bravinné odhlásil písemně družstvo mužů ze soutěže z důvodu nedostatečného počtu
hráčů. Soutěž IV. třídy mužů bude tudíž o 10 účastnících, losovací místo 12 bude volný los. Výsledky
Bravinného z podzimní části budou anulovány.
Klubu Družstevník Bravinné bude za vystoupení ze soutěže v průběhu sezóny udělena pořádková
pokuta STK ve výši 5 000,- Kč.

5. STK OFS NJ rozhodla :
- STK OFS NJ schvaluje Zprávu STK č.1 pro jarní část SR. STK žádá sekretáře OFS o její uveřejnění
v IS systému FAČR.
- STK OFS NJ schvaluje plán zasedání STK pro jarní část SR, vždy ve čtvrtek od 16.15 hod. v termínech

12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6.
V případě nutnosti řešení naléhavých záležitostí bude zasedání STK svoláno dle potřeby i v mezidobí.
V Novém Jičíně dne 26.3.2018
Zapsal: Holík Miloš
Dědík Lukáš v. r.
předseda STK OFS NJ

