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. 7 ze dne 25.10.2018 – SR 2018/2019
Přítomni : Dědík, Holík, Jalůvka, Kvitová
Omluveni : ------Hosté
: Dresler – sekretář OFS

1. STK OFS NJ bere na vědomí :
- komuniké VV OFS Nový Jičín č. 10
- zápisy a rozhodnutí DK OFS Nový Jičín ke dni 24.10.2018

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 (25.10.2018) 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 11.10. – 24.10.2018 kromě zápasu 7. kola OS mladších žáků, sk. B Jakubčovice –
Studénka a zápasu 8. kola OS starších přípravek, sk. C Mankovice – Pustějov – viz bod 4.

4. Závady a nedostatky :
- OS mladší žáci – sk. B
- 7. kolo – k utkání Jakubčovice – Studénka byl vznesen klubem Studénka protest vůči startu hráče
Jakubčovic
STK žádá sekretáře OFS na čtvrtek 1.11.2018 v 16.30 hod na OFS Nový Jičín k dořešení výše
uvedeného protestu o předvolání níže uvedených osob:
vedoucí družstva hostů – Dyčka Martin (ID 75110515)
vedoucí družstva domácích – Molnár Josef (ID 60120214)
vkladatel zápisu – Molnár Kamil (ID 88061120)
rozhodčí laik – Šaran Rudolf (ID 96011059)
hráč Jakubčovic č. 7 – Uvíra Ondřej (ID 06041206)
- 6. kolo – v zápase Jistebník – Jakubčovice zápis nepotvrzen klubem Jakubčovic. STK uděluje klubu
Jakubčovice pořádkovou pokutu STK ve výši 100,- Kč (RS čl. 43.1/14)
- 8. kolo – v zápase Bílovec – Suchdol zápis nepotvrzen ani jedním oddílem. STK uděluje klubům
Bílovec a Suchdol pořádkovou pokutu STK ve výši 100,- Kč (RS čl. 43.1/14)
- 10. kolo – v zápase Bílovec – Jistebník zápis nepotvrzen ani jedním oddílem. STK uděluje klubům
Bílovec a Jistebník pořádkovou pokutu STK ve výši 100,- Kč (RS čl. 43.1/14)
- OS starší přípravka – sk. C
- 8. kolo – v zápase Mankovice – Pustějov nastoupil za Pustějov do utkání hráč Matušík Daniel (ID
06081249), který věkově náleží již do kategorie mladších žáků a tudíž za přípravky již
nemůže startovat. STK hodnotí proto start hráče Matušíka v tomto zápase jako neoprávněný
a ruší výsledek dosažený na hřišti 2 : 11 ve prospěch Pustějova. Celý případ předává STK
do DK OFS NJ s návrhem na kontumaci utkání 3 : 0 ve prospěch družstva Mankovic
včetně vynesení disciplinárního trestu pro družstvo Pustějova.

-2- OP starší přípravka
2., 9., 8., 10. kolo a dohrávky 13., 7., 3. kolo
- vedoucí družstva a rozhodčí stejná osoba – Kopřivnice (2x), Lubina.
- neuveden hlavní pořadatel – Studénka
- neuvedena doba hry – Fulnek
Výše uvedeným oddílům se uděluje pořádková pokuta STK ve výši 200,- Kč – Studénka, pořádková
pokuta STK ve výši 100,- Kč – Kopřivnice a pořádková pokuta STK ve výši 50,- Kč – Lubina, Fulnek.
- OP mladší přípravka
2., 9., 8., 10. kolo a dohrávky 5., 7., 3. kolo
- vedoucí družstva a rozhodčí stejná osoba – Lubina (2x)
- nepotvrzen zápis o utkání vedoucím družstva – Nový Jičín, Fulnek, Kopřivnice
- neuvedena doba hry – Studénka, Odry
- neuzavřený zápis – Fulnek
Výše uvedeným oddílům se uděluje pořádková pokuta STK ve výši 100,- Kč – Lubina, Fulnek a
pořádková pokuta STK ve výši 50,- Kč – Nový Jičín, Kopřivnice, Studénka, Odry
- OS starší přípravka – sk. A + B + C
4., 5., 6., 7. kolo a dohrávka 1.kola
- nepotvrzen zápis o utkání vedoucím družstva – Veřovice (2x), Tichá, Trojanovice-Bystré
- neuvedena doba hry – Příbor
- nevyplněna sestava hráčů v zápise – Veřovice
- neuveden hlavní pořadatel – Mankovice
Výše uvedeným oddílům se uděluje pořádková pokuta STK ve výši 200,- Kč – Veřovice, Mankovice a
pořádková pokuta STK ve výši 50,- Kč – Tichá, Trojanovice-Bystré, Příbor
- OS mladší přípravka – sk A + B
Soutěže budou vyhodnoceny komplexně i s dohrávkami na příštím zasedání STK.

5. STK OFS NJ rozhodla :
- STK upozorňuje kluby, že u klubů v mající v soutěži přípravek A i B družstva mohou být v Zápise o
utkání uvedeni pouze ti hráči, kteří jsou uvedeni v seznamu hráčů pro dané družstvo. V případě nového
hráče je nutno jej doplnit do příslušného seznamu ještě pře utkáním.
Příští zasedání STK OFS NJ bude ve čtvrtek 1.11.2018 od 16.15 hod. na OFS.
V Novém Jičíně dne 25.10.2018
Zapsal: Holík Miloš

Dědík Lukáš, v. r.
předseda STK OFS NJ

