
 

 

  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. 13 ze dne 12.4.20187 – SR 2017/2018 

 
Přítomni   : Dědík, Jalůvka, Kvitová. 

Omluveni : Holík. 

Hosté        : Dresler – sekretář OFS  

 

1. STK OFS NJ bere na vědomí:      

 rozhodnutí DK OFS NJ č. 1 a č. 18 

 zápis KR OFS NJ č. 4 

2. Změny termínů a místa utkání:   

Náhradní termíny neodehraných utkání z víkendu 31. 3. – 1. 4. 2018 

 OP muži:  

o Skotnice – Velké Albrechtice  úterý 8. 5. 2018 v 16.30 hod 

 STK tento termín schvaluje, ale jelikož kluby nerespektovaly rozhodnutí STK o 

odehrání utkání do stanoveného termínu 3. 5. 2018. Uděluje STK klubům pořádkovou 

pokutu dle RS čl. 43.1./11 ve výši 500 Kč.     

o Trojanovice I – Bordovice úterý 1. 5. 2018 v 16.30 hod 

 dohoda klubů v termínu stanoveném STK 

o Rybí – Kateřinice 

 termínem odehrání se bude STK zabývat na příštím zasedání.  

 III. třída muži:          

o Vražné - Zbyslavice  úterý 1.5.2018 v 16.30 hod 

 dohoda klubů v termínu stanoveném STK. 

o Ženklava - Petřvald B. 

 termínem odehrání se bude STK zabývat na příštím zasedání. 

     Další žádosti o změny termínů utkání vložené do IS systému do doby zasedání STK OFS NJ a souhlasu 

obou klubů byly schváleny a provedeny změny v IS systému FAČR. 

 III. třída muži: 

o Bludovice – Petřvald B neděle 15. 4. 2018 16:30 

 STK schvaluje změnu termínu utkání ze soboty 14. 4. 2018. 

3. Projednání výsledků: 

 STK schvaluje výsledky dosažené na hřištích v soutěžích OFS NJ v termínech 31.3. – 8.4.2018.  

 STK schvaluje výsledky dohrávaných utkání z podzimní části soutěže v termínech 31.3. – 11.4.2018. 

 Nesehrané utkání 11. kola OP žáků Mořkov – Pustějov je přeloženo na 8.5.2018.     
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4. Změna barvy dresů  

o Družstvo mužů Sokol Bordovice mění pro jarní část SR barvu dresů pro domácí zápasy následovně: 

o Dres  zelená  

o Trenýrky zelená  

o Štulpny zelená  

 

5. Závady a nedostatky: 

o OP muži 

o 17. kolo – v zápise o utkání Studénka – Tísek uvádí rozhodčí zápasu nerespektování barvy dresů 

domácích hráčů hostujícím klubem FK Tísek, čímž byl nucen domácí celek se převléci. Za porušení 

čl. 22.6 Rozpisu soutěží OFS Nový Jičín pro SR 2017/2018 se dle téhož Rozpisu soutěží dle článku 

43.1, odst. 11 ukládá klubu FK Tísek pořádková pokuta STK ve výši 200,- Kč.  

o OS žáci – sk. C  

o 10. kolo – v zápise o utkání Lubina – Kunín rozhodčí a hlavní pořadatel stejná osoba (Měhýž Petr) 

 pořádková pokuta STK klubu Lubina ve výši 50,- Kč 

o OP mladší žáci – sk. B  

o 12 kolo 

 v zápise o utkání Jakubčovice – Mankovice uvedena chybná doba hry 35 + 35 min  

(má být 30 + 30 min) 

 v zápise o utkání Kunín – Štramberk rozhodčí a vedoucí družstva stejná osoba  

(Černý Miroslav) a neuveden hl. pořadatel 

 pořádková pokuta STK klubu Kunín ve výši 50,- Kč 

o Soutěže přípravek 

o STK uděluje pořádkovou pokutu klubům Frenštát p/R a Nový Jičín za nepředložení seznamu 

hráčů A a B družstev do IS do termínu 9. 4. 2018 ve výši 100 Kč dle RS čl. 43.1./11. 

o STK uděluje pořádkovou pokutu FC Kopřivnice za nepředložení soupisky A družstva  

ml. přípravek do IS do termínu 9. 4. 2018 ve výši 50,- Kč dle RS čl. 43.1./11. 

 

6. STK OFS NJ rozhodla:  

STK OFS NJ rozhodla, že případná odložení utkání z důvodu nezpůsobilé hrací plochy budou řešeny 

výhradně prostřednictvím rozhodčích delegovaných na utkání. 

 

Příští zasedání STK OFS NJ bude 26. 4. 2018 od 16.15 hod.  

 

V Novém Jičíně dne 12. 4. 2018 

 

Zapsala: Kvitová Zdenka                    Dědík Lukáš v. r. 

                                        předseda STK OFS NJ 

 

 


