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. 6 ze dne 11.10.2018 – SR 2018/2019
Přítomni : Dědík, Holík, Jalůvka
Omluveni : Kvitová
Hosté
: ------

1. STK OFS NJ bere na vědomí :
- zápisy a rozhodnutí DK OFS Nový Jičín ke dni 10.10.2018

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 (11.10.2018) byly v případě souhlasu obou klubů schváleny a provedeny změny v IS systému.

3. Projednání výsledků :
- STK schvaluje všechny výsledky mistrovských utkání dosažené na hřištích v soutěžích OFS NJ
v termínech 27.9. – 10.10.2018 kromě zápasu 10. kola III. třídy mužů Bartošovice – Žilina, který byl
předčasně ukončen – viz bod 4.

4. Závady a nedostatky :
- III. třída muži
- 10. kolo – utkání Bartošovice – Žilina bylo v 95. min předčasně ukončeno pro inzultaci rozhodčího
Hrdiny. Tímto se ruší výsledek dosažený na hřišti 1:2 v prospěch Žiliny a STK předává
celý případ DK OFS NJ s návrhem na kontumaci utkání 0:3 v prospěch družstva Žiliny
včetně vynesení disciplinárního trestu pro družstvo Bartošovic.
- IV. třída muži
- 10. kolo – v utkání Straník – Bílov byl po zápase domácím divákem inzultován při odchodu do kabin
rozhodčí Tobola. Jelikož se incident udál až po řádném ukončení zápasu, výsledek
dosažený na hřišti 3:4 v prospěch Bílova zůstává v platnosti a STK předává celý případ DK
OFS NJ k prošetření, zvláště k výkonu pořadatelské služby.
- OS mladší žáci – sk. A
- 4. kolo – v zápise o utkání Bludovice – Nový Jičín B. nevyplněna doba hry. STK uděluje klubu
Bludovice pořádkovou pokutu STK ve výši 50,- Kč (RS čl. 43.1/16)
- OS mladší žáci – sk. B
- 4. kolo – k utkání Spálov – Jakubčovice nenastoupil hostující oddíl. Nedostavení se Jakubčovic
oznámil zástupce Jakubčovic telefonicky před samotným zápasem. Jelikož není ze strany
Spálova zájem utkání odehrát v dalším náhradním termínu (tento termín byl již první
náhradní), pro nenastoupení družstva Jakubčovic k zápasu předává STK celý případ DK
OFS NJ s návrhem na kontumaci utkání 3 : 0 ve prospěch družstva Spálova včetně
vynesení disciplinárního trestu pro družstvo Jakubčovic

5. STK OFS NJ rozhodla :
- Vyhodnocení soutěží přípravek bude souhrnně za měsíc říjen 2018 provedeno na příštím zasedání STK.
Ing. Jalůvka a pí Kvitová připraví podklady pro dané hodnocení.

-2- STK OFS NJ žádá kluby ve všech soutěžích OFS včetně přípravek o stanovení náhradních termínů
utkání, které měly být odehrány v měsíci září 2018, do 22.10.2018. Pokud náhradní termín nebude
stanoven a oboustranně potvrzen, budou tyto zápasy kontumovány s příslušným disciplinárním
postihem.
V soutěžích žáků se jedná o tato utkání:
OS mladší žáci, sk. B - 3. kolo Olbramice – Jakubčovice
- 7. kolo Jakubčovice – Studénka
Příští zasedání STK OFS NJ bude ve čtvrtek 25.10.2018 od 16.15 hod. na OFS.
V Novém Jičíně dne 11.10.2018
Zapsal: Holík Miloš

Dědík Lukáš, v. r.
předseda STK OFS NJ

