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1) Odstoupení družstva mužů Bravinné
Na základě vystoupení družstva mužů Družstevníku Bravinné ze soutěže IV. třídy mužů pro nedostatečný
počet hráčů, které bylo klubem Družstevník Bravinné písemně oznámeno dne 18.3.2018, se v souladu se
SŘ, čl. 14, odst. 6 anulují všechny dosavadní dosažené výsledky družstva mužů Družstevníku Bravinné za
podzimní část soutěžního ročníku 2017/2018 a na tabulku IV. třídy mužů se bude pohlížet tak, jako kdyby
družstvo Družstevníku Bravinné vůbec nehrálo. Družstva, která v dalších kolech jarní části soutěžního
ročníku měla sehrát zápasy s Družstevníkem Bravinné, mají v daných termínech volný los.
2) Změny v termínech a místech utkání pro jarní část soutěže
III. třída muži
Sokol Bludovice – odehraje svá domácí utkání na umělé trávě v Novém Jičíně (UT NJ) s tím, že zápasy s
Mořkovem B. a Petřvaldem B. budou sehrány až od 17.00 hod. Hrací dny sobota a začátky
utkání v ostatních zápasech zůstávají nezměněné dle rozlosování.
IV. třída muži
Fotbal Fulnek B. – odehraje svá domácí utkání na hřišti ve Fulneku – hrací dny a začátky utkání zůstávají
nezměněné dle rozlosování
OP dorost
FC Vlčovice/Mniší – odehraje svá domácí utkání na hřišti v Lubině s tím, že zápas s TJ Odry bude sehrán
již od 10.30 hod. Hrací dny neděle a začátky utkání v ostatních zápasech zůstávají
nezměněné dle rozlosování.
FC Veřovice – změna hracího dne z neděle na sobotu, začátky utkání zůstávají nezměněné dle rozlosování
TJ Děrné – odehraje svá domácí utkání na hřišti ve Fulneku – hrací dny a začátky utkání zůstávají
nezměněné dle rozlosování
OP mladší žáci, sk. B
TJ Děrné – odehraje svá domácí utkání na hřišti ve Fulneku – hrací dny a začátky utkání zůstávají
nezměněné dle rozlosování
3) Změna barvy dresů
Družstvo mužů FK Skotnice mění pro jarní část SR barvu dresů pro domácí zápasy následovně:
Tílko
– zelená
Trenýrky – černá
Štulpny – černá

4) Dohrávky z podzimu
STK OFS NJ upozorňuje oddíly na neopomenutí sehrání zápasů přeložených z podzimu 2017 na jaro 2018.
Jedná se o níže uvedené zápasy s těmito termíny:
OP dorost
4. kolo: Veřovice – Vlčovice
SO 31.3.2018 v 12.30 – stanoveno STK
OP žáci
11. kolo: Mořkov – Pustějov
NE 1.4.2018 v 13.30 – dohoda oddílů
OS žáci, sk. A
1. kolo: Štramberk – Jeseník
SO 31.3.2018 v 10.00 – stanoveno STK – musí být odehráno před
zahájením nových soutěží OS žáků
OP mladší žáci, sk. A
9. kolo: Žilina – Štramberk
PÁ 6.4.2018 v 15.30 – stanoveno STK
4. kolo: Žilina – Bludovice
ST 25.4.2018 v 16.30 – stanoveno STK
Štramberk – Nový Jičín
ST 25.4.2018 v 16.30 – stanoveno STK
Veřovice – Kateřinice
ST 25.4.2018 v 16.30 – stanoveno STK
Petřvald – Mořkov
ST 25.4.2018 v 17.00 – dohoda oddílů
OP mladší žáci, sk. B
1. kolo: Jakubčovice – Starý Jičín ÚT 24.4.2018 v 16.00 – dohoda oddílů
11. kolo: Děrné – Kunín
NE 1.4.2018 v 10.00 – stanoveno STK
OP starší a mladší přípravka
4. kolo: Mořkov – Nový Jičín B.
ÚT 10.4.2018 v 15.30 – stanoveno STK
9. kolo: Studénka – Mořkov
PÁ 6.4.2018 v 15.30 – stanoveno STK
OS starší přípravka, sk. B
3. kolo: Bludovice – Petřvald
PÁ 6.4.2018 v 15.30 – stanoveno STK
OS mladší přípravka, sk. A
1. kolo: Štramberk – Veřovice
PÁ 6.4.2018 v 15.30 – stanoveno STK
10. kolo: Veřovice – Libhošť
ÚT 10.4.2018 v 15.30 – stanoveno STK
OS mladší přípravka, sk. B
10. kolo: Petřvald – Mošnov
PÁ 6.4.2018 v 15.30 – stanoveno STK
5) Soutěže přípravek
- STK OFS NJ upozorňuje kluby přípravek Nového Jičína, Frenštátu a Bílovce o neopomenutí předložení
seznamů hráčů A a B družstev na OFS v souladu s §8, příloha 2 Soutěžního řádu FAČR, jelikož
v soutěži OP přípravek mají zařazena 2 družstva.
T: do 9.4.2018
- STK OFS NJ upozorňuje klub Kopřivnice o neopomenutí vložení soupisky do IS systému u A družstva
mladších přípravek v souladu s §10 Soutěžního řádu FAČR, jelikož v soutěži OS přípravek mají
zařazeno B družstvo.
T: do 9.4.2018
- STK OFS NJ upozorňuje oddíly, že ve všech soutěžích přípravek musí být v zápise o utkání u
domácího oddílu uveden vedoucí družstva a rozhodčí (nesmí to být stejná osoba), dále hlavní
pořadatel a u hostů vedoucí družstva. Ostatní funkcionáři (trenér, asistent, masér) pouze dle aktuálního
stavu, pokud se budou zdržovat na lavičce náhradníků.
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