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. 1 ze dne 9.8.2018 – SR 2018/2019
Přítomni : Dědík, Holík, Jalůvka
Omluveni : Kvitová
Hosté
: -------

1. STK OFS NJ bere na vědomí :
- zápisy odborných komisí ke dni 8.8.2018
- Rozpis soutěží OFS Nový Jičín pro SR 2018/2019, který byl schválen formou per rollam dne 26.7.2018

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 (9.8.2018) byly v případě souhlasu obou klubů schváleny a provedeny změny v IS systému FAČR.
- Trvalá změna začátku utkání u mužů Bludovic ze SO 10.15 hod na SO 17.00 hod. Za provedení změn
v rozlosování se stanovuje Bludovicím poplatek STK ve výši 500,- Kč.
- Trvalá změna začátku utkání u žáků Trojanovic-Bystré z NE 10.00 hod na SO 10.00 hod. Za provedení
změn v rozlosování se stanovuje Trojanovicím-Bystré poplatek STK ve výši 200,- Kč

3. Projednání výsledků :
STK schvaluje všechny výsledky dosažené na hřištích v 1. kole okresního poháru FAČR. Rozpis zápasů
osmifinále, které se bude hrát ve středu 15.8.2018 od 17.00 hod, je již uveřejněn v IS systému.

4. Závady a nedostatky :
- OS žáci, sk. A
Klub FK Bartošovice z.s. odhlásil písemně družstvo žáků ze soutěže z důvodu nedostatečného počtu
hráčů. Soutěž OS žáků, sk. A bude tudíž o 6 účastnících a je přelosována a bude hrána čtyřkolově (je již
zaneseno v IS systému).
Klubu FK Bartošovice z.s. bude za vystoupení ze soutěže po losovacím aktivu udělena pořádková
pokuta STK ve výši 2 500,- Kč.
- OS starší přípravky, sk. B.
Fotbalový klub FK Tísek odhlásil písemně družstvo starších přípravek ze soutěže z důvodu
nedostatečného počtu hráčů.
Fotbalovému klubu FK Tísek bude za vystoupení ze soutěže po losovacím aktivu udělena pořádková
pokuta STK ve výši 1 000,- Kč.

5. STK OFS NJ rozhodla :
- STK OFS NJ pojednala žádost klubu FC Kopřivnice z.s. o přeřazení B družstva starších přípravek (bez
družstva mladších přípravek) z OS, sk. A do OP přípravek. Jelikož na losovacím čísle 13 byl volný
los, STK žádosti vyhověla a tuto schválila. I v souvislosti s odstoupením Tísku provedla STK přesun
družstva Libhoště do skupiny B, čímž každá skupina OS starších přípravek je o 5 účastnících (hráno
bude čtyřkolově).
Za provedení přeřazení B družstva Kopřivnice a tím i spojené přelosování se stanovuje klubu FC
Kopřivnice z.s. poplatek STK ve výši 200,- Kč.

-2- vzhledem k přeřazení družstva dorostu FC Vlčovice-Mniší z.s. do soutěží 1 + 10 na okrese Vsetín
zůstaly v soutěži OS dorostu 1 + 7 pouze 3 kluby (Děrné, Veřovice, Vražné). Tato soutěž bude tudíž
hrána turnajovým způsobem.
Za nutnost provedení změn v losu OS dorostu se stanovuje klubu FC Vlčovice-Mniší z.s. poplatek
STK ve výši 250,- Kč.
Aby byly stanoveny přesné zásady této soutěže, svolává STK na čtvrtek 16.8.2018 od 17.00 hod na
OFS Nový Jičín, Msgr. Šrámka 21, aktiv s těmito třemi oddíly. Bude vhodné, aby se tohoto aktivu
zúčastnili trenéři či vedoucí těchto dorosteneckých družstev.
STK žádá sekretáře OFS o zaslání pozvánky těmto klubům a zajištění místnosti s magnetickou tabulí.
- STK OFS NJ upozorňuje oddíly, že ve všech soutěžích od přípravek až po muže musí být v zápise o
utkání u domácího oddílu uveden hlavní pořadatel a vedoucí družstva (nesmí to být stejná osoba) a u
hostů vedoucí družstva. Ostatní funkcionáři (trenér, asistent, masér) pouze dle aktuálního stavu,
pokud se budou zdržovat na lavičce náhradníků.
V případě řízení utkání oddílovým rozhodčím (laik) tento nesmí být stejná osoba jako hlavní pořadatel
nebo některý z vedoucích družstev.
V případě nedostatků bude oddíl postihován dle pokutového řádu STK.
Příští zasedání STK OFS NJ bude ve čtvrtek 16.8.2018 od 16.15 hod. na OFS.
V Novém Jičíně dne 9.8.2018
Zapsal: Holík Miloš

Dědík Lukáš, v. r. – předseda STK OFS NJ

