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. 8 ze dne 1.11.2018 – SR 2018/2019
Přítomni : Dědík, Holík, Jalůvka (částečně)
Omluveni : Kvitová
Hosté
: Patka – předseda OFS, Dresler – sekretář OFS (částečně)

1. STK OFS NJ bere na vědomí :
- zápisy a rozhodnutí DK OFS Nový Jičín ke dni 31.10.2018

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 (1.11.2018) byly v případě souhlasu obou klubů schváleny a provedeny změny v IS systému.
- Všechna neodehraná utkání musí být sehrána ještě v podzimní části SR, žádné utkání nebude přeloženo
na jaro.

3. Projednání výsledků :
- STK schvaluje všechny výsledky mistrovských utkání dosažené na hřištích v soutěžích OFS NJ
v termínech 25.10. – 31.10.2018.
- Na základě protestu klubu Kunín opraven výsledek zápasu 10. kola OS žáci, sk. B Bravantice – Kunín
na 1:8 ve prospěch Kunína.

4. Závady a nedostatky :
- OS mladší žáci – sk. A
- 4. kolo – v zápise o utkání Sedlnice – Ženklava je jako rozhodčí a hlavní pořadatel uvedena stejná
osoba (Eichler Tomáš). STK uděluje klubu Sedlnice pořádkovou pokutu STK ve výši 50,- Kč
(RS čl. 43.1/11).
- OS mladší žáci – sk. B
- 10. kolo – v zápise o utkání Suchdol – Studénka je jako rozhodčí a hlavní pořadatel uvedena stejná
osoba (Szabo Marcel). STK uděluje klubu Suchdol pořádkovou pokutu STK ve výši 50,- Kč
(RS čl. 43.1/11).

5. Protest klubu Studénka :
Na základě protestu klubu Fotbal Studénka z. s. ve věci startu hráčů Jakubčovic v utkání 7. kola OS
mladších žáků, sk. B Jakubčovice – Studénka byly předvolány kompetentní osoby zápasu (viz zápis
STK č. 7). K jednání se dostavili pouze oba vedoucí družstev. Vedoucí družstva Jakubčovic potvrdil
oprávněnost protestu klubu Studénka (neoprávněný start hráčů pod čísly 3 a 7). Vzhledem
k neoprávněnému startu hráčů ruší proto STK výsledek dosažený na hřišti 4 : 2 ve prospěch
Jakubčovic. Celý případ předává STK do DK OFS NJ s návrhem na kontumaci utkání 0 : 3 ve
prospěch družstva Studénky včetně vynesení disciplinárního trestu pro družstvo Jakubčovic.
Za organizační nedostatky zápasu (výpočetní technika) se ukládá klubu Jakubčovice pořádková
pokuta STK ve výši 100,- Kč.
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6. Revokace rozhodnutí :
STK revokuje rozhodnutí ze zápisu STK č. 7 ve věci neoprávněného startu hráče Pustějova Matušíka
Daniela v utkání 8. kola OS starších přípravek Mankovice – Pustějov. Na základě dodatečného
oznámení vedoucího družstva Pustějova p. Poppa Radovana bylo zjištěno, že se jedná o administrativní
chybu při vyplňování zápisu. Tuto skutečnost včetně správnosti dosaženého výsledku potvrdil i vedoucí
družstva Mankovic p. Sigmund Lukáš. Tudíž výsledek utkání 2:11 ve prospěch Pustějova zůstává
v platnosti a klubu Pustějov se za chybné vyplnění sestavy hráčů uděluje pořádková pokuta STK ve
výši 100,- Kč.
Příští zasedání STK OFS NJ bude ve čtvrtek 8.11.2018 od 16.15 hod. na OFS.
V Novém Jičíně dne 1.11.2018
Zapsal: Holík Miloš

Dědík Lukáš, v. r.
předseda STK OFS NJ

