
 

  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. 6 ze dne 11.5.2017 – SR 2016/2017 

 
Přítomni   : Dědík, Holík, Kvitová  

Omluveni : Jalůvka 

Hosté        : Patka – předseda OFS, Dresler – sekretář OFS, Klečka – předseda DK OFS  

 

1. STK OFS NJ bere na vědomí : 
      

    - zápis DK OFS NJ č. 21 

    - zápis KR OFS NJ č. 9 

 

2. Změny termínů a místa utkání : 

     
   - OP muži  

       zápas 16. kola Velké Albrechtice – Tísek se odehraje v SO 17.6.2017 v 10.00 hod   

 

   - III. třída muži 

       zápas 20. kola Petřvald B. – Sedlnice se odehraje v ST 17.5.2017 v 17.00 hod   

   

   - OP žáci  

       zápas 16. kola Studénka – Odry se odehraje v ST 24.5.2017 v 17.00 hod 

       zápas 20. kola Mořkov   – Fulnek se odehraje v NE 4.6.2017 v 10.00 hod 

 

    - OS žáci – sk. A 

       zápas 10. kola Veřovice – Trojanovice I se odehraje v SO 10.6.2017 v 12.00 hod 

       zápas 10. kola Tichá      – Štramberk se odehraje v PO 29.5.2017 v 17.00 hod 

 

    - OS žáci – sk. B 

        zápas 13. kola Spálov – Děrné se odehraje v NE 14.5.2017 v 10.00 hod 

  

Ve zbývajících nesehraných utkáních (kromě jednoho) jsou navrženy termíny, ale doposud nejsou 

potvrzeny soupeřem. Jedná se o: 

 

    - III. třída muži : Bravantice – Příbor    

 

    - OP dorost : Troj.-Bystré – Hostašovice 

 

    - OS žáci – sk. B : Vražné – Heřmanice     Bravantice – Spálov     

        

    - OP mladší žáci – sk. A : Lubina – Ženklava      

 

V zápase III. třídy mužů Hodslavice – Bílov doposud nestanoven žádný náhradní termín 

 

STK upozorňuje všechny výše uvedené oddíly, že pokud nedojde k dohodě mezi kluby, budou utkání 

nařízena odehrát ve ST 31.5.2017 od 17.00 hod. 

 

Dohodnuté změny v soutěžích přípravek jsou platné a schválené STK a byly zaneseny do IS sytému FAČR. 
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3. Projednání výsledků : 
 

   STK schvaluje všechny výsledky dosažené na hřištích v soutěžích OFS NJ v termínech 4.5. – 10.5.2017 

kromě nesehraných zápasů v Petřvaldě, Bravanticích a Studénce – viz bod 2 a nesehraných utkání IV. třídy 

mužů, sk. B v Heřmanicích a Děrném, ke kterým se hosté nedostavili – viz bod 4. 

  

4. Závady a nedostatky : 
- OP muži 

    - 19. kolo – protest klubu Trojanovice I v utkání Trojanovice I – Pustějov ve věci činnosti rozhodčího 

Malého na základě odborného posudku KR OFS NJ STK zamítá. Poplatek za řízení o 

protestu ve výši 400,- Kč se uděluje klubu TJ Sokol Trojanovice I.  

 
- III. třída muži 

    - 20. kolo – v utkání Bartošovice – Žilina podává klub Bartošovice protest ve věci činnosti rozhodčí 

Horákové. STK předává celý případ k odbornému posouzení do KR OFS NJ. 

  
- IV. třída muži, sk. B 

       - 14. kolo – k utkání Děrné – Bravinné nenastoupil hostující oddíl. STK na základě emailového 

vyrozumění klubem Bravinné (SO 6.6.2017 v 21.50 hod) o nedostavení se k zápasu pro 

nedostatečný počet hráčů předává celý případ DK OFS NJ s návrhem na kontumaci utkání 3 : 0 

ve prospěch družstva Děrného včetně vynesení disciplinárního trestu pro družstvo Bravinné.  

 

   - 14. kolo – k utkání Heřmanice – Kunín B. nenastoupil hostující oddíl z důvodu administrativního 

pochybení sekretáře hostujícího oddílu – nezaregistroval změnu hracího dne Heřmanic 

uveřejněnou ve zprávě STK ze dne 16.3.2017. STK předává celý případ DK OFS NJ 

s návrhem na kontumaci utkání 3 : 0 ve prospěch družstva Heřmanic včetně vynesení 

disciplinárního trestu pro družstvo Kunína B.  

    Vzhledem ke skutečnosti, že u družstva Kunína B. se jedná již o třetí disciplinární trest     

kontumace utkání za nenastoupení k soutěžnímu utkání nebo opuštění hrací plochy 

v průběhu soutěžního utkání a odmítnutí v něm pokračovat, STK OFS NJ předává 

v souladu s Disciplinárním řádem FAČR, § 56, čl. 4 družstvo Kunína B. do DK OFS NJ 

s návrhem na vyloučení družstva ze soutěže včetně vynesení disciplinárního trestu. 

    Dále v souladu se Soutěžním řádem FAČR, § 14, čl. 6 se družstvu Kunína B. anulují 

všechny dosavadní výsledky a na družstvo Kunína B. se přihlíží, jako by se soutěže 

v soutěžním ročníku nezúčastnilo. Družstva, která měla v nadstavbové části IV. tříd 

s družstvem Kunína B. hrát, mají volný los   

 

5. STK OFS NJ rozhodla :  
 - vyhlašuje jako vítěze základních skupin IV. tříd družstva: 

       Skupina A – TJ Sokol Ženklava 

       Skupina B – TJ Děrné 

       Předání pohárů zajistí p. Patka a p. Holík 

 

 - STK schvaluje vzor přihlášky do soutěží OFS NJ pro SR 2017/2018 a žádá o její rozeslání na oddíly 

nejpozději do 16.5.2017 

 

  - STK schvaluje předložený los nadstavby soutěží IV. tříd  

 

Příští zasedání STK OFS NJ bude 25.5.2017 od 16.30 hod.(v případě nutnosti již 18.5.2017 od 16.30 hod.).  

 

V Novém Jičíně dne 11.5.2017 

 

Zapsal: Holík Miloš               Dědík Lukáš 

                                       předseda STK OFS NJ 


