
 

 

 

 

   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. 14 ze dne 9.5.2019 – SR 2018/2019 

 

Přítomni   : Jalůvka, Kvitová, Holík   

Omluveni : --------- 

Hosté        : Dresler – sekretář OFS  

 

1. STK OFS NJ bere na vědomí : 
  - komuniké VV OFS Nový Jičín č. 4   

  - zápisy a rozhodnutí odborných komisí OFS Nový Jičín ke dni 8.5.2019 

       

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 (9.5.2019) byly v případě souhlasu obou klubů schváleny a provedeny změny v IS systému.  

 - Zápas 16. kola OS mladších žáků, sk. A Bludovice – Bartošovice nebyl odehrán pro nepříznivé 

klimatické podmínky. Navržený náhradní termín STK schvaluje bez poplatku.  

 - Zápas 16. kola OS žáků, sk. B Spálov – Studénka nebyl odehrán pro nepříznivé klimatické podmínky. 

Navržený náhradní termín STK schvaluje bez poplatku. 

 

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

v termínech  25.4. – 8.5.2019. 

    

4. Závady a nedostatky : 
- OP muži 

       - 21. kolo – v zápise o utkání Kateřinice – Trojanovice-Bystré rozhodčí Horáková má nedostatky 

v minutáži střídání a střelcem branky (Vavroš Martin). STK předává tento administrativní 

nedostatek rozhodčí Horákové k prošetření do KR OFS. 
       - 21. kolo – zápis o utkání Lichnov – Suchdol neuzavřen rozhodčím Fiebrem. STK předává tento  

nedostatek rozhodčího Fiebra k prošetření do KR OFS. 
- III. třída muži 

       - 21. kolo – zápis o utkání Hodslavice – Štramberk nepotvrzen vedoucím hostů. STK uděluje klubu 

Štramberk pořádkovou pokutu STK ve výši 200,- Kč (RS čl. 43.1/14). 

- IV. třída muži 

       - 19. kolo – zápis o utkání Bílov – Žilina B. neuzavřen rozhodčím Karkoškou. STK předává tento  

nedostatek rozhodčího Karkošky k prošetření do KR OFS. 
- OP žáci  

      - 14. kolo – k utkání Štramberk – Vlčovice se nedostavil rozhodčí Mička. STK předává nedostavení se 

rozhodčího k utkání k prošetření do KR OFS NJ. 

      - 16. kolo – k utkání Veřovice – Příbor se nedostavil rozhodčí Mička. STK předává nedostavení se 

rozhodčího k utkání k prošetření do KR OFS NJ. 

                       – zápis o utkání Vlčovice – Mořkov nebyl potvrzen ani jedním vedoucím družstva. Tento 

nedostatek byl po zjištění u rozhodčího utkání zapříčiněn selháním počítačové techniky 

těsně po zápase. Bez postihu. 
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- OS mladší žáci – sk. A 

      - 16. kolo – v zápise o utkání Nový Jičín B. – Rybí je jako vedoucí družstva a rozhodčí uvedena stejná 

osoba (Horák Ondřej). STK uděluje klubu Nový Jičín pořádkovou pokutu STK ve výši 50,- 

Kč (RS čl. 43.1/13).- 

      

- OP starší přípravka 

      - 15. kolo – neodehráno utkání Lubin A- Nový Jičín B, žádáme oddíly o sdělení důvodu neodehrání, a 

dohodě na náhradním termínu do 18.5.2019! 

- OP mladší přípravka 

      - 15. kolo – neodehráno utkání Lubin A- Nový Jičín B, žádáme oddíly o sdělení důvodu neodehrání, a 

 dohodě na náhradním termínu do 18.5.2019! 

- OS mladší přípravka B 

      - 15. kolo – v Zápise utkání Sedlnice-Lubina B není uveden Hlavní pořadatel, vedoucí domácích, ani 

vedoucí hostů. Dle sazebníku STK uděleny pokuty Sedlnice-200Kč, Lubina-200Kč. 

Upozorňujeme kluby, že bez uvedení  vedoucích družstev v ZU nesmí být utkání zahájeno! 

  

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

uvedených v ZU, v některých zápisech je uveden vyšší počet, 16 hráčů a vice. V případě opakování 

tohoto nedostatku budou kluby postihovány za porušování Rozpisu soutěží.  

    Počty hráčů – OP žáků – max. 18 

                           OS žáků – max. 16 

                           OS mladších žáků – max. 15 

       Starší a ml. Přípravky – max. 14 hráčů 

 

- STK schvaluje návrh přihlášky pro soutěžní ročník 2019 – 2020, termín podání přihlášek 

do 5.6.2019. 
 

- STK svolá na 13.6. přeaktiv, kde by s kluby byly projednány návrhy na úpravy soutěží 

v ročníku 2019-2020 a  v dalším i SR 2020-2021. 

 

- losovací aktiv se uskuteční 11.7.2019.  
 

Příští zasedání STK OFS NJ bude ve čtvrtek 23. května 2019 od 15.00 hod. na OFS v Novém Jičíně. 

  

V Novém Jičíně dne 9.5.2019 

 

Zapsal: Holík Miloš           Jalůvka Vojtěch, v. r. 

         předseda STK OFS NJ 


