
 

 

  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. 12 ze dne 22.6.2017 – SR 2016/2017 

 
Přítomni   : Dědík, Holík, Kvitová, Jalůvka  

Omluveni : -------------- 

Hosté        : Dresler – sekretář OFS  

 

1. STK OFS NJ bere na vědomí : 
      

    - zápis DK OFS NJ č. 27 

    - informaci sekretáře OFS o stavu přihlášek do soutěží pro následující ročník – zatím ještě nedodalo 13 

klubů 

 

2. Změny termínů a místa utkání :   
   ------------------------ 

  

3. Projednání výsledků : 
 

   STK schvaluje všechny výsledky dosažené na hřištích v soutěžích OFS NJ v termínech 15.6. – 20.6.2017.  

 

4. Závady a nedostatky : 
- nadstavba IV. tříd – skupina o 9. – 12. místo 

     - 5. kolo – v utkání Lubojaty – Bravinné vedoucí družstva hostů nepotvrdil po utkání zápis o utkání. Za 

neplnění povinností vedoucího družstva se klubu Bravinné ukládá pořádková pokuta STK 

ve výši 200,- Kč 

 

  - III. třída muži 

     - 14. kolo – v utkání Příbor – Sedlnice vedoucí družstva domácích i hostů nepotvrdili po utkání zápis a 

Příbor nevyplnil kompletně sestavu hráčů, kteří k utkání nastoupili do zápasu (uvedl jich 

pouze 8). Za neplnění povinností vedoucího družstva se oběma klubům ukládá pořádková 

pokuta STK ve výši 200,- Kč a klubu Příbor navíc pořádková pokuta STK ve výši 100,- Kč 

za neúplné vyplnění sestavy hráčů v zápise o utkání.   

 

 

5. STK OFS NJ rozhodla :  
 - uzavřít soutěž OS starších přípravek, sk. C – turnajově bez odehraných zápasů Sedlnice – Heřmanice, 

Mořkov – Studénka, Sedlnice – Studénka, Bartošovice – Heřmanice a Studénka – Heřmanice s tím, že 

pokud nastanou tyto případy i v novém soutěžním ročníku, budou zápasy kontumovány  

         ( i oboustranně) s příslušnými disciplinárními postihy. 

 

Vzhledem k chybějícím 13 přihláškám bude rozlosování nového soutěžního ročníku provedeno až na 

zasedání STK v pondělí 26. 6. 2017 od 17.00 hod. 

 

V Novém Jičíně dne 22.6.2017 

 

Zapsal: Holík Miloš               Dědík Lukáš 

                                       předseda STK OFS NJ 
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