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. 5 ze dne 27.9.2018 – SR 2018/2019
Přítomni : Holík, Jalůvka, Kvitová
Omluveni : Dědík
Hosté
: ------

1. STK OFS NJ bere na vědomí :
- komuniké VV OFS Nový Jičín č. 9
- zápisy DK OFS Nový Jičín ke dni 26.9.2018

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 (27.9.2018) byly v případě souhlasu obou klubů schváleny a provedeny změny v IS systému.
- STK schvaluje změnu termínu utkání 1. kola OP žáků Štramberk – Veřovice na středu 3.10.2018 v 16.00
hod. Změna byla Veřovicemi v IS systému zadána ale až den před zápasem a nebyla oznámena sekretáři
OFS, tímto nebyl uvědoměn rozhodčí zápasu, který měl proto zbytečný výjezd do Štramberku. Za
následné provedení změny a vyřízení administrativních záležitostí se ukládá klubu AFC Veřovice, z. s.
poplatek STK ve výši 300,- Kč (RS, čl. 44/2).

3. Projednání výsledků :
- STK schvaluje všechny výsledky mistrovských utkání dosažené na hřištích v soutěžích OFS NJ
v termínech 12.9. – 26.9.2018.

4. Závady a nedostatky :
- III. třída muži
- 5. kolo – v zápise o utkání Bludovice – Bravantice uvádí rozhodčí nerespektování barvy dresů
domácích hostujícím celkem (část výstroje). STK proto uděluje klubu Bravantice
pořádkovou pokutu STK ve výši 100,- Kč.
- OS žáci – sk. B
- 7. kolo – v zápise o utkání Kunín – Spálov je jako rozhodčí a vedoucí družstva uvedena stejná osoba
(Černý Miroslav). STK uděluje klubu Kunín pořádkovou pokutu STK ve výši 50,- Kč (RS
čl. 43.1/13).
- 3 kolo – v zápise o utkání Kunín – Bravantice je jako rozhodčí a vedoucí družstva uvedena stejná
osoba (Černý Miroslav), není uveden hlavní pořadatel. STK uděluje klubu Kunín
pořádkovou pokutu STK ve výši 350,- Kč (RS čl. 43.1/12 + 13).
- OS mladší žáci – sk. A
- 4. kolo – v zápase Kateřinice – Rybí zápis nepotvrzen ani jedním oddílem pro technickou závadu na
počítači v době ukončení zápasu. Potřebné údaje doplněny následný den. Bez postihu.
- 1. kolo – v zápise o utkání Rybí – Bartošovice je jako rozhodčí a vedoucí družstva uvedena stejná
osoba (Pochyla Petr). STK uděluje klubu Rybí pořádkovou pokutu STK ve výši 50,- Kč
(RS čl. 43.1/13).

- 3. kolo – v zápise o utkání Rybí – Libhošť je jako rozhodčí a vedoucí družstva uvedena stejná osoba
(Pochyla Petr). STK uděluje klubu Rybí pořádkovou pokutu STK ve výši 50,- Kč (RS čl.
43.1/13).

-2- OS mladší žáci – sk. B
- 4. kolo – v zápise o utkání Suchdol – Kunín nevyplněna doba hry. STK uděluje klubu Suchdol
pořádkovou pokutu STK ve výši 50,- Kč (RS čl. 43.1/16).
- 7., 3., 1. kolo – v zápisech o utkání Kunína s Bílovcem, Spálovem a Jakubčovicemi je jako rozhodčí a
vedoucí družstva uvedena stejná osoba (Černý Miroslav) a ani v jednom zápase neuveden
hlavní pořadatel. STK uděluje klubu Kunín souhrnně pořádkovou pokutu STK ve výši
750,- Kč (RS čl. 43.1/12 + 13).
- OS starší přípravka – sk. B
- klub TJ Petřvald na Moravě odhlásil písemně družstvo starších přípravek ze soutěže z důvodu
nedostatečného počtu hráčů. Soutěž OS přípravek, sk. B bude tudíž o 4 účastnících, losovací číslo 6
bude volný los. Dosavadní výsledky Petřvaldu budou anulovány. Klubu TJ Petřvald na Moravě bude
za vystoupení ze soutěže v průběhu sezóny udělena pořádková pokuta STK ve výši 1000,- Kč (RS
43.1/8).
- OS starší přípravka – sk. A + B + C
- v zápisech z 1., 9., 2., 10. a 3. kola neshledány žádné podstatné závady
- OP starší přípravka
5., 13., 6., 4. a 1. kolo
- vedoucí družstva a rozhodčí stejná osoba – Frenštát A, Frenštát B, Kopřivnice A, Kopřivnice B, Lubina.
- nepotvrzen zápis o utkání vedoucím družstva – Starý Jičín
Všem výše uvedeným oddílům se uděluje pořádková pokuta STK ve výši 50,- Kč (nedostatek pouze 1x).
- OP mladší přípravka
5., 13., 6., 4. a 1. kolo
- vedoucí družstva a rozhodčí stejná osoba – Frenštát A, Frenštát B, Lubina, Fulnek
- nepotvrzen zápis o utkání vedoucím družstva – Studénka (2x), Starý Jičín (2x), Nový Jičín B (2x),
Fulnek, Lubina, Kopřivnice, Odry, Štramberk
Výše uvedeným oddílům se uděluje pořádková pokuta STK ve výši 100,- Kč – Studénka, Starý Jičín,
Lubina, Nový Jičín B, Fulnek a pořádková pokuta STK ve výši 50,- Kč – Frenštát A, Frenštát B,
Kopřivnice, Štramberk, Odry
- OS mladší přípravka – sk A + B
9., 2., 10., 3. a 11. kolo
- vedoucí družstva a rozhodčí stejná osoba – Příbor B, Lubina B
- hlavní pořadatel a rozhodčí stejná osoba – Příbor A
- neuveden hlavní pořadatel – Petřvald
- neuveden vedoucí družstva – Žilina
Výše uvedeným oddílům se uděluje pořádková pokuta STK ve výši 200,- Kč – Petřvald, Žilina a
pořádková pokuta STK ve výši 50,- Kč – Příbor A, Příbor B, Lubina B

5. STK OFS NJ rozhodla :
- STK OFS NJ projednala žádost klubu Fotbal Studénka z. s. o dodatečné zařazení družstev starších a
mladších žáků do okresních soutěží. Vzhledem k tomu, že u OS starších žáků, sk. B na losovacím čísle
5 byl volný los a u OS mladších žáků na losovacím čísle 3 byl také volný los, STK žádosti vyhověla a
zařadila družstva žáků Fotbal Studénka do daných soutěží s tím, že zápasy, které měly již být sehrané,
si zástupci Studénky dohodnou s příslušnými oddíly náhradní termíny tak, aby na konci podzimní části
soutěží byla všechna utkání odehrána.
Za provedení zařazení družstev do soutěží a tím i spojené přelosování se stanovuje klubu Fotbal
Studénka z. s. poplatek STK ve výši 600,- Kč.

- STK upozorňuje kluby, že v případě změny termínu utkání na daný víkend zadané do IS systému ve
čtvrtek po 12.00 hod je povinností zadávajícího klubu tuto změnu oznámit neprodleně sekretáři OFS p.
Mgr. Dreslerovi, který provede příslušná organizační opatření. Při nesplnění této povinnosti bude
zadávající klub postihován dle pokutového řádu STK.
Příští zasedání STK OFS NJ bude ve čtvrtek 11.10.2018 od 16.15 hod. na OFS.
V Novém Jičíně dne 27.9.2018
Zapsal: Holík Miloš

Jalůvka Vojtěch, v. r.

