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. 2 ze dne 16.8.2018 – SR 2018/2019
Přítomni : Dědík, Holík, Kvitová
Omluveni : Jalůvka
Hosté
: -------

1. STK OFS NJ bere na vědomí :
-----------------

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 (16.8.2018) byly v případě souhlasu obou klubů schváleny a provedeny změny v IS systému
FAČR.
- V souvislosti s pořádáním turnajů OS dorostu (viz bod 5) z důvodu kolize se zápasy OS žáků Děrného
stanovuje STK OFS NJ změnu termínů i míst utkání OS žáků Děrného ve skupině B následovně:
a) 7. kolo NE 16.9.2018 v 13.45 hod Děrné – Jeseník na hřišti ve Fulneku
b) změnu pořadatelství u zápasů Děrného a Hladkých Životic
1. kolo NE 23. 9.2018 v 10.00 hod Děrné – Hladké Životice na hřišti ve Fulneku
8. kolo NE 14.10.2018 v 14.00 hod Hladké Životice – Děrné na hřišti v Hl. Životicích
STK žádá sekretáře o zanesení výše uvedených změn do IS systému.

3. Projednání výsledků :
- STK schvaluje všechny výsledky dosažené na hřištích v osmifinále okresního poháru FAČR. Rozpis
zápasů čtvrtfinále, které se bude hrát ve středu 22.8.2018 od 17.00 hod, je již uveřejněn v IS systému.
- STK schvaluje všechny výsledky mistrovských utkání dosažené na hřištích v soutěžích OFS NJ
v termínech 10.8. – 12.8.2018.

4. Závady a nedostatky :
- III. třída muži
- 5. kolo – v zápise o utkání Fulnek B. – Hodslavice byl podán klubem Hodslavice protest proti nařčení
AR2 p. Kudělky, že byl v podnapilém stavu a proti nedostatečné pořadatelské službě, když
nezabránila opakovanému vniknutí diváka v podnapilém stavu na hrací plochu.
STK OFS NJ předává celý případ k prošetření do DK OFS NJ.

5. STK OFS NJ rozhodla :
- STK OFS NJ uskutečnila dne 16.6.2018 seminář s trenéry klubů, které se přihlásily do OS dorostu. Byly
projednány a schváleny Zásady soutěže dorostu 1 + 7, kterými se kluby Děrné, Veřovice a Vražné
budou řídit v SR 2018 – 2019.
- STK OFS NJ upřesňuje, že soutěže OS žáků, sk. A + B se hrají s počtem hráčů 1 + 8 – viz Zásady
soutěží žáků 1 + 8 v příloze Rozpisu mistrovských soutěží OFS pro SR 2018 – 2019 (v přihláškách do
soutěží byl omylem uveden počet hráčů 1 + 7).
Příští zasedání STK OFS NJ bude ve čtvrtek 30.8.2018 od 16.15 hod. na OFS.

V Novém Jičíně dne 16.8.2018
Zapsal: Holík Miloš

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

