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 26.10.2017 – SR 2017/2018
Přítomni : Dědík, Holík, Jalůvka
Omluveni : Kvitová
Hosté
: -----

1. STK OFS NJ bere na vědomí :
- zápis DK OFS NJ č. 11

2. Změny termínů a místa utkání :
Žádosti o změny termínů utkání vložené do IS systému do doby zasedání STK OFS NJ a souhlasu obou
klubů byly schváleny a provedeny změny v IS systému FAČR.

3. Projednání výsledků :
STK schvaluje výsledky dosažené na hřištích v soutěžích OFS NJ v termínech 19.10. – 25.10.2017 kromě
zápasu III. třídy mužů Petřvald B. – Žilina, které bylo odloženo z důvodu nezpůsobilé hrací plochy a
zápasu IV. tř. mužů v Nové Horce, ve kterém hosté z Bravinného nenastoupili do 2. poločasu - viz bod 4.

4. Závady a nedostatky :
- OP muži
- 10. kolo - Suchdol - Kunín – protest hostujícího celku proti činnosti rozhodčího. STK na základě
odborného posudku KR OFS NJ (viz zápis KR č. 3) protest zamítá. Poplatek za řízení
protestu ve výši 500,- Kč se uděluje klubu TJ Sokol Kunín.
- IV třída muži
- 1 kolo - utkání Nová Horka – Bravinné bylo za stavu 3 : 2 pro Novou Horku v 45. min ukončeno pro
nenastoupení družstva Bravinného do 2. poločasu pro pokles hráčů Bravinného pod 7 z důvodu
zranění, i když k utkání nastoupili s 11 hráči. Nenastoupení Bravinného do 2. poločasu přišel
oznámit rozhodčímu utkání o poločasové přestávce vedoucí družstva hostů. STK tudíž
rozhodla následovně: výsledek dosažený na hřišti v poměru 3 : 2 se ruší a pro nedohrání zápasu
klubem Bravinné předává STK OFS NJ celý případ DK OFS NJ s návrhem na kontumaci
utkání 3 : 0 ve prospěch družstva SK Statek Nová Horka včetně vynesení disciplinárního trestu
pro družstvo Bravinné
- III. třída muži
- 12 kolo - v utkání Ženklava – Bravantice rozhodčí Polák neuvedl střídání hráčů – předává se k šetření do
KR OFS NJ
- OP žáci
- 10. kolo - v utkání Pustějov – Ženklava nebyl zápis uzavřen rozhodčím Karkoškou – předává se k šetření
do KR OFS NJ
STK kladně hodnotí zlepšení úrovně vyplňování zápisů OS žáků a OP mladších žáků v období od 19.10.
do 25.10.2017, nebyl shledán žádný závažný nedostatek.
Dořešení protestu klubu Petřvaldu v soutěži přípravek a vyhodnocení celé soutěže přípravek za podzimní
část bude provedeno na příštím zasedání STK.

-25. STK OFS NJ rozhodla :
Nesehraná utkání 8. kola soutěží ve dnech 23.9. – 24.9.2017 pro špatné klimatické podmínky, u kterých
se kluby nedohodly na náhradním termínu, nařizuje STK OFS NJ odehrát v níže uvedených termínech:
OP muži
Kateřinice – Kunín
IV. třída muži Hostašovice – Jistebník B.
Bravinné – Kujavy

neděle 12.11.2017 v 14.00 hod
sobota 4.11.2017 ve 14.00 hod
neděle 5.11.2017 ve 14.00 hod

Příští zasedání STK OFS NJ bude 2.11.2017 od 16.15 hod.
V Novém Jičíně dne 26.10.2017
Zapsal: Holík Miloš

Dědík Lukáš v. r.
předseda STK OFS NJ

