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. 13 ze dne 25.4.2019 – SR 2018/2019
Přítomni : Jalůvka, Holík
Omluveni : Kvitová
Hosté
: Dresler – sekretář OFS

1. STK OFS NJ bere na vědomí :
- zápisy a rozhodnutí DK OFS Nový Jičín ke dni 24.4.2019
- zápisy KR OFS Nový Jičín ke dni 24.4.2019

2. Změny termínů a místa utkání :
- Žádosti o změny termínů či míst utkání vložené do IS systému do doby konání zasedání STK OFS Nový
Jičín (25.4.2019) byly v případě souhlasu obou klubů schváleny a provedeny změny v IS systému.
- Zápas 12. kola OS mladších žáků, sk. A Bludovice – Petřvald byl po dohodě oddílů bez udání důvodu
přeložen až den před utkáním. STK náhradní termín schvaluje s tím, že klubu Bludovice za provedení
změny se stanovuje poplatek STK ve výši 100,- Kč.
- Zápas 12. kola OS mladších žáků, sk. B Spálov – Olbramice nebyl odehrán pro nepříznivé klimatické
podmínky. Navržený náhradní termín STK schvaluje bez poplatku.

3. Projednání výsledků :
- STK schvaluje všechny výsledky mistrovských utkání dosažené na hřištích v soutěžích OFS NJ
v termínech 11.4. – 24.4.2019.

4. Závady a nedostatky :
- OP muži
- 18. kolo – v zápise o utkání Studénka – Lichnov je jako AR2 a hlavní pořadatel uvedena stejná osoba
(Kováč Jan). STK uděluje klubu Studénka pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč (RS čl.
43.1/13) a rozhodčí zápasu Horáková se předává k prošetření do KR OFS s návrhem na
udělení pokuty ve výši 100,- Kč.
- 18. kolo – v zápise o utkání Sedlnice – Kunín rozhodčí Pustějovský má nedostatky v minutáži střídání
a střelcem branky (Šimek Jiří). STK předává tento administrativní nedostatek rozhodčího
Pustějovského k prošetření do KR OFS.
- 19. kolo – v zápise o utkání Kunín – Příbor rozhodčí Horáková má nedostatky v minutáži střelce
branky a výsledkem poločasu. STK předává tento administrativní nedostatek rozhodčí
Horákové k prošetření do KR OFS.
- OS mladší žáci – sk. A
- 12. kolo – v zápise o utkání Hodslavice – Rybí není uveden hlavní pořadatel. STK uděluje klubu
Hodslavice pořádkovou pokutu STK ve výši 300,- Kč (RS čl. 43.1/12).
- 13. kolo – v zápise o utkání Nový Jičín B. – Kateřinice je jako vedoucí družstva a rozhodčí uvedena
stejná osoba (Horák Ondřej). STK uděluje klubu Nový Jičín pořádkovou pokutu STK ve
výši 50,- Kč (RS čl. 43.1/13).
- 13. kolo – v zápase Rybí – Petřvald zápis nepotvrzen ani jedním vedoucím družstva. STK uděluje
klubům Rybí a Petřvald pořádkovou pokutu STK ve výši 100,- Kč (RS čl. 43.1/14).

-2- OS mladší žáci – sk. B
- 12. kolo – v zápase Jistebník - Kunín chybně uvedena doba hry 2x35 min (má být 2x30 min).
Upozornění STK klubu Jistebník na správné vyplňování zápisů.
- 13. kolo – v zápase Olbramice – Suchdol zápis nepotvrzen ani jedním oddílem pro technickou závadu
na počítači v době ukončení zápasu. Potřebné údaje doplněny následný den sekretářem
OFS. Bez postihu.
- OP starší přípravka
- 19. kolo – opakují se chyby v zápisech. Správně vyplněn ZU pouze Mořkov, Nový Jičín B a Odry. U
ostatních 1x chybí hlavní pořadatel, 3x je vedoucí mužstva a rozhodčí jedna osoba.
- OP mladší přípravka
- 19. kolo – správně vypsán ZU u 6x, Studénka nemá hlavního pořadatele.
- OS starší přípravka A+B+C
- 14. kolo – správně vypsán ZU ve všech případech, pouze Libhošť překročil povolený počet 14 hráčů
v utkání, uvedl 15!.
- OS mladší přípravka A+B
- 13. kolo – správně vypsány 4 ZU, pouze Petřvald neuvedl hlavního pořadatele a vedoucí družstva a
rozhodčí je jedna osoba.
- Soupisky, Seznamy
- „soupisky-seznamy“ správně uvedli Frenštát A+B starší i mladší, Kopřivnice A+B starší, Příbor B+C
mladší
- „soupisky-seznamy“ chybně uvedl SŠK Bílovec A mladší, nesplněn požadovaný počet 9 hráčů!
- „soupisky-seznamy“ nesplnil Nový Jičín A+B starší i mladší, Lubina A mladší, Příbor A mladší!
Upozorňujeme kluby, že chybějící soupisky a seznamy hráčů je nutné neprodleně doplnit. Včetně závad
v zápisech budou všechny nedostatky souhrnně vyhodnoceny po 4. odehraném kole.
V úterý 23.4. proběhlo ve Frenštátě po předváděcím tréninku brankářů setkání s trenéry přípravek, kteří
podali mnoho podnětů ke složení a způsobu řízení soutěží přípravek. Všem zúčastněným děkujeme.

5. STK OFS NJ projednala a rozhodla :
- STK rozhodla o zahájení fotbalových soutěží ročníku 2019 – 2020 následovně:
4.8. – osmifinále okresního poháru FAČR
11.8. – OP muži, III. třída muži
18.8. – IV. třída muži
1.9. – případné soutěže dorostu
8.9. – soutěže žáků
6.9. – soutěže přípravek
Podrobná termínová listina bude vydána až po uzávěrce přihlášek vzhledem k počtu přihlášených oddílů
v jednotlivých kategoriích.
- STK stanovuje termín losovacího aktivu OFS Nový Jičín na čtvrtek 11.7.2019 od 16.00 hod. Místo
konání bude upřesněno.
Příští zasedání STK OFS NJ bude ve čtvrtek 9. května 2019 od 15.00 hod. na OFS v Novém Jičíně.
V Novém Jičíně dne 25.4.2019
Zapsal: Holík Miloš

Jalůvka Vojtěch, v. r.
předseda STK OFS NJ

