
 

 

 
 
   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. 8 ze dne 7.11.2019 – SR 2019/2020 
 
Přítomni   : Jalůvka, Surovec, Szabo 
                      
 
1. STK OFS NJ bere na vědomí :  
  - zápisy a rozhodnutí odborných komisí OFS Nový Jičín ke dni 7.11.2019 
       
2. Změny termínů a místa utkání :   
Odehrání utkání  

- IV. Třída, 8. kolo, Lubojaty-Ženklava, 9.11.2019 ve 13:30 hod. 
- OP dorostu, 8. kolo, Vlčovice/Mniší-Studénka viz. bod 5. 

 
3. Projednání výsledků : 
   - STK schvaluje všechny výsledky mistrovských utkání dosažené na hřištích v soutěžích OFS NJ 

v termínech  24.10. – 6.11.2019, kromě utkání IV. třídy Jistebník B-Bílov, viz.bod 4... 
    
4. Závady a nedostatky : 
-  HUSQVARNA ENVIRO - HIK Nový Jičín OP muži 
      - 1. kolo – v zápise o utkání Odry – Příbor HR uvádí, že hostující družstvo nerespektovalo nahlášenou 

barvu dresu domácího celku. STK uděluje klubu Příbor pořádkovou pokutu STK ve výši 
200,- Kč (RS čl. 43.1/11). 

- III. třída muži 
      - 12. kolo –  zápis o utkání Štramberk – Olbramice nepotvrdil vedoucí hostů, viz.  vyjádření HR!  STK 

uděluje klubu Olbramic pořádkovou pokutu STK ve výši 200,- Kč (RS čl. 43.1/14). 
      -  1. kolo   - zápis utkání Mankovice-Olbramice  nepotvrdil vedoucí hostů, viz.  vyjádření HR!  

STK uděluje klubu Olbramic pořádkovou pokutu STK ve výši 200,- Kč (RS čl. 43.1/14). 
- IV. třída muži 
      -  1. kolo – dle zápisu o utkání Jistebník B-Bílov nastoupili za družstvo domácích tři hráči ze Soupisky 

A družstva, č. 5 Štandl Patrik, č.6 Andrys Lukáš a č. 25 Vavroš Martin. Za B družstvo 
můžou nastoupit v jednom utkání max. 2 hráči ze soupisky A družstva viz. RS čl.13.1 SŘ 
§10 čl.8.. Jedná se o neoprávněný start. STK předává celý případ do DK k prošetření 
disciplinárního provinění, s návrhem na kontumaci utkání 0:3 ve prospěch družstva Bílova. 

- OP dorostu 
    - 6. kolo  - dohrávané utkání  Mořkov-Vlčovice,  v ZoÚ chybí asistenti rozhodčích. K utkání se 

nedostavil delegovaný rozhodčí Tomáš Malý, utkání řídil laik. STK předává případ 
k prošetření KR OFS. STK uděluje klubu Mořkov pořádkovou pokutu 100,- Kč (RS čl. 
43.1/16  

    - 8. kolo  - utkání  Žilina-Štramberk,  v ZoÚ chybí asistenti rozhodčích a nejsou uvedené časy vstřelených 
branek. STK uděluje klubu Žilina pořádkovou pokutu 100,- Kč (RS čl. 43.1/16).  

- OS mladší žáci 
      - 5. kolo – neodehráno utkání Žilina-Mošnov ani v náhradním termínu, kluby nesplnily povinnosti dle 

Soutěžního řádu a RS OFS.  Náhradní termín utkání v jarní části  bude stanoven na příštím 



 

 

zasedání STK. STK uděluje klubům Žilina a Mošnov pořádkovou pokutu 100,- Kč (RS čl. 
43.1/16).  

 - OP starší přípravka – sk. B 
       - 9. kolo – v zápise o utkání Lubina – Veřovice je jako VD domácích a rozhodčí uvedena stejná osoba. 

STK uděluje klubu Lubina pořádkovou pokutu STK ve výši 100,- Kč (RS čl. 43.1/13). 
- OS starší přípravka – sk. E 
       - 2. kolo – v zápise o utkání Sedlnice – Bludovice je jako VD domácích a rozhodčí uvedena stejná 

osoba. STK uděluje klubu Sedlnice pořádkovou pokutu STK ve výši 100,- Kč (RS čl. 
43.1/13). 

 
5. STK OFS NJ projednala a rozhodla : 
OP dorostu 
Utkání dorostu 8. kolo Vlčovice-Studénka bude odehráno 17.11.2019 ve 13:30 hod. 
Soutěže přípravek 
STK projednala výsledné tabulky soutěží OP starších a mladších  přípravek sk. A a B, a OS starších 
přípravek sk. A, B, C, D a E. Na základě umístění družstev schvaluje nasazení družstev do jednotlivých 
skupin pro jarní část soutěží viz. samostatná tabulka a nasazení do Okresního poháru přípravek! 
   
Příští zasedání STK OFS NJ bude dne 21. listopadu 2019 od 15.00 hod. na OFS v Novém Jičíně. 
  
V Novém Jičíně dne 7.11.2019 
 
Zapsal: Vojtěch Jalůvka    
                               Jalůvka Vojtěch, v. r. 

předseda STK OFS NJ 
    
 



 

 

        


