
 

 

 

 

   OKRESNÍ  FOTBALOVÝ   SVAZ   NOVÝ   JIČÍN 
   Msgr. Šrámka 21,  741 01 Nový Jičín   tel.:   553 822 344 

   e-mail : fotbal.ofsnj@seznam.cz    IČ :   22880348 

 

Sportovně technická komise OFS NJ 

 
Zápis č. 3 ze dne 30.8.2018 – SR 2018/2019 

 

Přítomni   : Holík, Jalůvka, Kvitová  

Omluveni : Dědík 

Hosté        : Dresler – sekretář OFS  

 

1. STK OFS NJ bere na vědomí : 
 - komuniké VV OFS NJ č. 8   

 - zápisy DK OFS Nový Jičín ke dni 29.8.2018 

       

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 (30.8.2018) byly v případě souhlasu obou klubů schváleny a provedeny změny v IS systému 

FAČR.  

 - V souvislosti se zrušením turnajů OS dorostu (viz bod 4) nedochází již ke kolizím zápasů OS žáků 

Děrného a tudíž termíny a místa utkání zůstávají dle původního losu následovně: 

    a) 7. kolo  NE 16.9.2018 v 10.00 hod   Děrné – Jeseník na hřišti ve Fulneku  

    b) zápasy Děrného a Hladkých Životic     

       1. kolo   NE 23.  9.2018 v 14.00 hod   Hladké Životice – Děrné na hřišti v Hl. Životicích 

       8. kolo   NE 14.10.2018 v 10.00 hod   Děrné – Hladké Životice na hřišti ve Fulneku 

 - STK rozhodla o úpravě časů začátků utkání v soutěžích OS mladších žáků, sk. A + B a OS žáků , sk. A 

v měsíci říjnu z důvodu dokončení utkání za denního světla u družstev, která měla nahlášena začátky 

utkání na 17.00 hod následovně: 

       v termínech do 15.10.2018 úřední začátek v 16.30 hod   

       v termínech od 16.10.2018 úřední začátek v 16.00 hod   

     Změny jsou již provedeny v IS systému FAČR. 

 - STK stanovila termíny zápasu mladších žáků Nového Jičína B., které kolidovaly s vloženými středečními 

koly, na následné pátky. Jedná se o zápasy Nový Jičín B. – Hodslavice (14.9.) a Nový Jičín B. – Rybí 

(28.9.)  

      Změny jsou již provedeny v IS systému FAČR. 

     

3. Projednání výsledků : 
   - STK schvaluje všechny výsledky dosažené na hřištích ve čtvrtfinále a semifinále okresního poháru 

FAČR. Finále se bude hrát ve středu 12.9.2018 od 16.30 hod na stadióně v Novém Jičíně. 

   - STK schvaluje všechny výsledky mistrovských utkání dosažené na hřištích v soutěžích OFS NJ 

v termínech  18.8. – 26.8.2018. 

    

4. Závady a nedostatky : 
   - OP  muži 

      - 3. kolo – v zápise o utkání Lichnov  - Kateřinice rozhodčí Pargač chybně vypsal střelce branky hostů 

Poláška v 87. min, který byl již v 85. min střídán. STK předává tento administrativní 

nedostatek rozhodčího Pargače k prošetření do KR. 

   - III. třída muži 
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      - 3. kolo – v zápise o utkání Štramberk – Zbyslavice rozhodčí Horáková neuvedla počet diváků 

 

 

- 2 - 

 

   - OS dorostu 

      Klub Tělovýchovná jednota Sokol Vražné dne 24.8.2018 odhlásil písemně družstvo dorostu ze soutěže 

z důvodu nedostatečného počtu hráčů. Jelikož odstoupením Vražného zůstala v soutěži pouze 2 

družstva (Děrné a Veřovice), nebude soutěž OS dorostu realizována.  

      Klubu TJ Sokol Vražné bude za vystoupení ze soutěže po losovacím aktivu udělena pořádková 

pokuta STK ve výši 2 500,- Kč.  

 

5. STK OFS NJ rozhodla :  
     Úprava Rozpisu soutěží: 

     Čl. 15 doplněno za větu: …….. že v posledních 10 minutách lze vystřídat pouze 2 hráče.  

           Toto opatření se netýká soutěží přípravek. 
                      

Příští zasedání STK OFS NJ bude ve čtvrtek 13.9.2018 od 16.15 hod. na OFS. 

  

V Novém Jičíně dne 30.8.2018 

 

Zapsal: Holík Miloš         Jalůvka Vojtěch, v. r. 

                                                                                                      STK OFS NJ 


