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. 9 ze dne 2.11.2017 – SR 2017/2018
Přítomni : Dědík, Holík, Jalůvka
Omluveni : Kvitová
Hosté
: Dresler – sekretář OFS

1. STK OFS NJ bere na vědomí :
- zápis DK OFS NJ č. 12

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 26.10. – 1.11.2017 kromě
nesehraných utkání z důvodu nezpůsobilých hracích ploch:
OP dorostu: Pustějov – Hostašovice, Veřovice – Vlčovice
OP žáků: Mořkov – Pustějov
OS žáci, sk. B: Spálov – Heřmanice
OP ml. žáci sk. A: celé 4. kolo kromě Libhošť – Hodslavice (odehráno 1 : 0)
OP ml. žáci sk. B: Spálov – Jakubčovice, Děrné - Kunín
Kromě zápasů Veřovice – Vlčovice, Děrné – Kunín a zápasů 4. kola OP ml. žáků sk. A byly již u
zbývajících zápasů stanoveny náhradní termíny.

4. Závady a nedostatky :
- III. třída muži
- 13. kolo – v utkání Příbor – Petřvald B. vedoucí družstva hostů nepotvrdil po utkání zápis o utkání. Za
neplnění povinností vedoucího družstva se klubu Petřvald ukládá pořádková pokuta STK ve
výši 200,- Kč.
- IV třída muži
- 2 kolo – v zápise o utkání Lubojaty – Lubina za řízení rozhodčího „laika“ nevyplněna doba hry, počet
diváků, povrch hrací plochy a výsledek poločasu. Za výše uvedené nedostatky se klubu
Lubojaty ukládá pořádková pokuta STK ve výši 100,- Kč.
– v utkání Kujavy – Hostašovice za řízení rozhodčího „laika“ nepotvrzen zápis o utkání ani
jedním vedoucím družstva z důvodu nefunkčnosti IS systému. Zápis vyhotoven papírovou
formou a do IS systému vložen sekretářem OFS. Bez postihu.
- OS žáci – sk. A
- 9 kolo – v zápise o utkání Kunín – Štramberk rozhodčí a vedoucí družstva stejná osoba (Černý Miroslav)
a neuveden hlavní pořadatel – pořádková pokuta STK klubu Kunín ve výši 100,- Kč
– v zápise o utkání Trojanovice I – Jeseník rozhodčí a vedoucí družstva stejná osoba (Slováček
Luboš) – pořádková pokuta STK klubu Trojanovice I ve výši 50,- Kč
– v zápise o utkání Sedlnice – Lubina neuvedena doba hry

-2- soutěže přípravek
Opakované nedostatky:
a) nepotvrzení zápisu vedoucími družstev
ml. přípravka – Bílovec A, Sedlnice, Pustějov
st. přípravka – Studénka, Fulnek
b) rozhodčí a vedoucí družstva stejná osoba
ml. přípravka – Nový Jičín, Kopřivnice, Štramberk
st. přípravka – Příbor
Pořádková pokuta STK ve výši 100,- Kč – Bílovec, Sedlnice, Pustějov, Studénka, Fulnek
Pořádková pokuta STK ve výši 50,- Kč – Nový Jičín, Kopřivnice, Štramberk, Příbor

5. STK OFS NJ rozhodla :
- 4. kolo OS starších přípravek, sk. B – v utkání Jakubčovice - Petřvald podán protest Petřvaldu proti
startu hráče domácích. Na základě písemného vyjádření klubu Jakubčovice k tomuto protestu STK
OFS NJ protest uznává a poplatek za řízení o protestu se neuděluje. STK tímto ruší výsledek 7 : 7
dosažený na hřišti a předává celý případ DK OFS NJ s návrhem na kontumaci 0 : 3 ve prospěch
družstva Petřvaldu včetně případného vynesení disciplinárního trestu pro družstvo Jakubčovic.
- neodehraná utkání u žáků a přípravek, pokud nebyly ještě dohodnuty náhradní termíny, vzhledem
k nepříznivým klimatickým podmínkám povoluje STK přesunout do jarní části soutěžního ročníku
s tím, že tyto zápasy musí být odehrány do konce měsíce dubna 2018. Přesné termíny si mohou určit
kluby dohodami, které je třeba zavést následně do IS sytému do 15. listopadu 2017.
Jedná se o tato utkání:
OP mladší žáci – A
OP mladší žáci – B
4. kolo - Veřovice – Kateřinice
11. kolo - Děrné – Kunín
Štramberk – Nový Jičín
Žilina – Bludovice
9. kolo - Žilina – Štramberk
OP starší a mladší přípravky
4. kolo - Mořkov – Nový Jičín B.
9. kolo - Studénka – Mořkov

OS starší přípravky – B
3. kolo - Bludovice – Petřvald

OS mladší přípravky – A
1. kolo - Štramberk – Veřovice
10. kolo - Veřovice – Libhošť

OS mladší přípravky – B
10. kolo - Sedlnice – Bílov
Petřvald – Mošnov

- STK pověřuje předsedu STK p. Dědíka o zajištění účasti p. Mihála Jaroslava z klubu SK Beskyd Frenštát
p/Radh. na příští zasedání STK 9.11.2017 od 16.30 hod za účelem objasnění dodržování pravidel
startu hráčů přípravek v družstvech „A“ a „B“ v jedné soutěži
Příští zasedání STK OFS NJ bude 9.11.2017 od 16.15 hod.
V Novém Jičíně dne 2.11.2017
Zapsal: Holík Miloš

Dědík Lukáš v. r.
předseda STK OFS NJ

