
 

 

 

 

   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 11.4.2019 – SR 2018/2019 

 

Přítomni   : Jalůvka, Kvitová, Holík 

Omluveni : --------- 

Hosté        : Dresler – sekretář OFS, zástupci klubů Frenštát p/R 

 

1. STK OFS NJ bere na vědomí : 
  - komuniké VV OFS Nový Jičín č. 3 

  - zápisy a rozhodnutí DK OFS Nový Jičín ke dni 10.4.2019 

  - termín losovacího aktivu soutěží MS KFS ve čtvrtek 27.6.2019 od 17.00 hod v sídle MS KFS v Ostravě 

       

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 (11.4.2019) byly v případě souhlasu obou klubů schváleny a provedeny změny v IS systému.  

 - Trvalá změna začátku domácích utkání u mladších žáků Rybího z NE 2.30 před ÚZM na NE 10.00 hod  

   Změna nahlášena po termínu – za provedení změn v rozlosování se stanovuje Rybímu poplatek STK ve 

výši 200,- Kč.  

 - Změna hřiště u mladších žáků a přípravek Bílovce do 15.5.2019 z přírodní trávy na UMT. 

  

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

v termínech  30.3. – 10.4.2019. 

    

4. Závady a nedostatky : 
- OS žáci – sk. B 

      - 15. kolo – k utkání Jeseník – Bravantice  se nedostavili hosté, což sdělili domácímu oddílu až 

v dopoledních hodinách v den utkání. Jelikož Jeseník chce utkání odehrát, nebude zápas 

STK kontumován. Za provedení změny náhradního termínu utkání se stanovuje družstvu 

Bravantic poplatek STK ve výši 100,- Kč.  

- OS mladší žáci – sk. A 

      - 15. kolo – v zápise o utkání Hodslavice – Libhošť není uveden hlavní pořadatel. STK uděluje klubu 

Hodslavice pořádkovou pokutu STK ve výši 300,- Kč (RS čl. 43.1/12). 

- OS mladší žáci – sk. B 

      - 21. kolo – v zápase Olbramice – Jistebník vedoucí družstva a rozhodčí stejná osoba (Břežný Radim) a 

chybně uvedena doba hry 2x35 min (má být 2x30 min). STK uděluje klubu Olbramice  

pořádkovou pokutu STK ve výši 50,- Kč (RS čl. 43.1/13). 

  

5. STK OFS NJ projednala a rozhodla : 
- STK upozorňuje oddíly žáků na dodržení počtu hráčů v jednotlivých kategoriích žáků, v některých 

zápisech je uveden vyšší počet.   

    Počty hráčů – OP žáků – max. 18 

                           OS žáků – max. 16 
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                           OS mladších žáků – max. 15 

 

-  Za účasti zástupců klubů Frenštát byl vysvětlen režim startu hráčů za A a B družstva v soutěžích 

přípravek. Kluby Kopřivnice, Lubina, Nový Jičín a Příbor se nedostavily. 
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Příští zasedání STK OFS NJ bude ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 15.00 hod. na OFS v Novém Jičíně. 

  

V Novém Jičíně dne 11.4.2019 

 

Zapsal: Holík Miloš           Jalůvka Vojtěch, v. r. 

         předseda STK OFS NJ 


