
 

 

 

 

   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. 9 ze dne 21.11.2019 – SR 2019/2020 

 

Přítomni   : Jalůvka, Surovec, Szabo 

                      

 

1. STK OFS NJ bere na vědomí :  
  - zápisy a rozhodnutí odborných komisí OFS Nový Jičín ke dni 21.11.2019 

       

2. Změny termínů a místa utkání :   
   - STK OFS NJ upozorňuje všechny kluby na znění RS MS OFS článku 6.2 „ ... trvalé výjimky hracích 

dnů a ÚZ pro jarní část 2020 zašlou kluby do 25.2.2020“! Později musí postupovat dle SŘ a RS MS OFS 

článku 7 a 8. 

  

   - ve výjimečných případech lze pro jednotlivá utkání postupovat dle SŘ § 8, článek 4., podle kterého  

může organizátor utkání (domácí klub) navrhnout bez souhlasu soupeře odehrání soutěžního utkání 

v jiném termínu, než který byl stanoven. Návrh musí být předložen nejpozději 15 dnů před dnem prvního 

soutěžního utkání příslušné části soutěže. Návrh musí schválit STK. Později předložené návrhy nebudou 

projednávány.  

 

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

v termínech  6.11.- 21.11.2019. 

    

4. Závady a nedostatky : 
 

Účast na Losovacím aktivu OFS NJ dne 11.7.2019 v Bludovicích :     
   - dle prezenční listiny se Losovacího aktivu bez omluvy nezúčastnili zástupci klubů Hostašovice, Kunín, 

Olbramice a Trojanovice-Bystré. STK jmenovaným klubům uděluje pořádkovou pokutu 

STK ve výši 1000,- Kč ( RS čl. 43.1/3).  

 

5. STK OFS NJ projednala a rozhodla : 
 

OS mladší žáci : 

   - 5. kolo – STK  nařizuje neodehrané utkání Žilina – Mošnov odehrát před zahájením jarní části 2020 a to  

                    v neděli  5.4.2020 v 10:00 hod. 

 

Rozdělení OS žáků sk. A a B 

Po podzimní části dle umístění budou družstva zařazena do nových skupin. Do skupiny A družstva 

umístěná na 1. až 3. místě, tj. Kunín, Štramberk, Ženklava, Studénka, Spálov a Děrné. Do skupiny B 

družstva umístěná na 4. až 6 místě, tj. Hodslavice, Bludovice, Starý Jičín, Suchdol, Hladké 

Životice/Pustějov a Bravantice. Sekretář OFS provede nové rozlosování v IS FAČR. 
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Termíny Soupisek a Seznamů družstev pro jarní část 

Pro jarní část stanovuje STK termíny zavedení do IS FAČR u dospělých do 17.3.2020 a u přípravek do 

2.4.2020. 

 

6. Organizační a různé : 

 
 Zahájení soutěží jarní části 2020 

- Dospělí 22.3.2020. 

- OP dorostu, OP  a OS žáků, OP starších a ml. přípravek  5.4.2020. 

- OS mladších žáků, OS mladší přípravka 12.4.2020. 

   

   - STK OFS NJ upozorňuje všechny kluby na znění RS MS OFS článku 6.2 „ ... trvalé výjimky 

hracích dnů a ÚZ pro jarní část 2020 zašlou kluby do 25.2.2020“! Později musí postupovat dle SŘ 

a RS MS OFS článku 7 a 8.  

 

   - STK OFS NJ děkuje všem funkcionářům svazu OFS a klubům za velmi dobrou spolupráci v roce 

     2019 a v novém roce 2020 přeje pevné zdraví, mnoho štěstí, pohody a úspěchů. 

   

Příští zasedání STK OFS NJ bude dne 12. března 2020 od 15.00 hod. na OFS v Novém Jičíně. 

  

Zapsáno dne 21.11.2019 

 

Zapsal: Vojtěch Jalůvka    

                                 Jalůvka Vojtěch, v. r. 

  

            předseda STK OFS NJ 


