
 

 

 

 

   OKRESNÍ  FOTBALOVÝ   SVAZ   NOVÝ   JIČÍN 
 

   e-mail : fotbal.ofsnj@seznam.cz    IČ :   22880348 

 

Sportovně technická komise OFS NJ 

 
Zápis č. 16 ze dne 23.5.2019 – SR 2018/2019 

 

Přítomni   : Jalůvka, Holík   

Omluveni : Kvitová  

Hosté        : Dresler – sekretář OFS, Surovec – adept na funkci člena STK  

 

1. STK OFS NJ bere na vědomí : 
  - zápisy a rozhodnutí odborných komisí OFS Nový Jičín ke dni 22.5.2019 

       

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 (23.5.2019) byly v případě souhlasu obou klubů schváleny a provedeny změny v IS systému.  

 

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

v termínech  9.5. – 21.5.2019 kromě zápasu 20. kola IV. třídy mužů Nová Horka – Heřmanice, který 

byl předčasně ukončen a zápasu 12. kola OS žáků, sk. A Libhošť – Starý Jičín, který byl prošetřován – 

viz bod 4 

    

4. Závady a nedostatky : 
   - IV. třída muži 

      - 20. kolo – utkání Nová Horka – Heřmanice ze soboty 11.5.2019 bylo v 85. min předčasně ukončeno 

pro inzultaci rozhodčího Mikolandy hráčem Heřmanic. Klub Heřmanice podal v neděli 

12.5.2019 řádný protest proti postupu rozhodčího o ukončení utkání. Po prošetření protestu 

odbornou komisí ve čtvrtek 23.5.2019 nebyl protest uznán a postup rozhodčího byl shledán 

jako správný v souladu s pravidly fotbalu.  

                         Tímto se ruší výsledek dosažený na hřišti 2:3 v prospěch Heřmanic a STK předává celý 

případ DK OFS NJ s návrhem na kontumaci utkání 3:0 v prospěch družstva Nové 

Horky včetně vynesení disciplinárního trestu pro družstvo Heřmanic.    

  - OP žáci  

      - 17. kolo – zápis o utkání Štramberk – Trojanovice-Bystré nepotvrzen ani jedním vedoucím družstva. 

STK uděluje oběma klubům pořádkovou pokutu STK ve výši 100,- Kč (RS čl. 43.1/14). 

      - 18. kolo – zápis o Trojanovice-Bystré – Vlčovice nepotvrzen ani jedním vedoucím družstva. STK 

uděluje oběma klubům pořádkovou pokutu STK ve výši 100,- Kč (RS čl. 43.1/14). 

      - 13. kolo – k utkání Mořkov – Příbor se nedostavil rozhodčí Mička. STK předává nedostavení se 

rozhodčího k utkání k prošetření do KR OFS NJ. 

      - 15. kolo – k utkání Příbor - Vlčovice se nedostavil rozhodčí. STK předává k prošetření do KR OFS. 

- OS  žáci – sk. A 

      - 12. kolo – na základě podnětů adresovaných na OFS Nový Jičín bylo utkání Libhošť – Starý Jičín 

prošetřováno a byla zjištěna tato fakta – zápas nebyl odehrán pro nedostavení se hostujícího 

družstva pro nedostatek hráčů a následně byl domácím oddílem vypsán za souhlasu 

hostujícího oddílu fiktivní zápis o utkání.  
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                          STK tímto ruší uvedený výsledek 13 : 1 ve prospěch Libhoště a vzhledem k provinění dle 

SŘ, § 7, čl. 1, bod g), na kterém se podílela obě družstva, předává celý případ DK OFS NJ 

s návrhem  na oboustrannou kontumaci včetně vynesení disciplinárního trestu pro obě 

družstva  
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      - 11. kolo – v zápise o utkání Sedlnice – Žilina není uveden hlavní pořadatel. STK uděluje klubu 

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

 - OS mladší žáci – sk. A 

      - 17. kolo – v zápise o utkání Bartošovice – Nový Jičín B. je jako hlavní pořadatel a rozhodčí uvedena 

stejná osoba (Mitana  Martin) a zápis nepotvrzen ani jedním oddílem. STK uděluje klubu 

Bartošovice pořádkovou pokutu STK ve výši 150,- Kč (RS čl. 43.1/13,14) a klubu Nový 

Jičín pořádkovou pokutu STK ve výši 100,- Kč (RS čl. 43.1/14). 

- OS mladší žáci – sk. B 

      - 17. kolo – v zápise o utkání Studénka – Suchdol není uveden hlavní pořadatel. STK uděluje klubu 

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

      - 17. kolo – v zápase Jakubčovice - Olbramice chybně uvedena doba hry 2x35 min (má být 2x30 min). 

Upozornění STK klubu Jakubčovice na správné vyplňování zápisů. 

- OS mladší přípravka –  sk. A 

      - 17. kolo – zápis o utkání Bartošovice – Žilina nepotvrzen hostujícím vedoucím družstva. STK uděluje  

klubu Žilina pořádkovou pokutu STK ve výši 50,- Kč (RS čl. 43.1/14). 

- OS mladší přípravka – sk. B 

           - 4. kolo – v zápise o utkání Lubina B. – Petřvald je jako vedoucí družstva a rozhodčí uvedena stejná 

osoba (Stanislav Jan). STK uděluje klubu Lubina pořádkovou pokutu STK ve výši 50,- Kč 

(RS čl. 43.1/13).  

           - 13. kolo – zápis o utkání Petřvald – Sedlnice nepotvrzen ani jedním vedoucím družstva, neuveden 

hlavní pořadatel a jako rozhodčí a vedoucí družstva uvedena stejná osoba (Kuba Ladislav). 

STK uděluje  klubu Sedlnice pořádkovou pokutu STK ve výši 50,- Kč (RS čl. 43.1/14) a 

klubu Petřvald pořádkovou pokutu STK ve výši 300,- Kč (RS čl. 43.1/12, 13, 14). 

           - 15. kolo – v zápise o utkání Sedlnice – Lubina neuveden ani jeden funkcionář (vedoucí družstev a  

hlavní pořadatel) a zápis nepotvrzen ani jedním družstvem. STK uděluje oběma klubům  

pořádkovou pokutu STK ve výši 250,- Kč (RS čl. 43.1/12, 14).  

           - 21. kolo – v zápise o utkání Lubina – Trojanovice-Bystré  neuveden ani jeden funkcionář domácího 

oddílu (vedoucí družstva a hlavní pořadatel) a zápis nepotvrzen domácím družstvem. STK 

uděluje klubu Lubina  pořádkovou pokutu STK ve výši 250,- Kč (RS čl. 43.1/12, 14).  

- OP starší přípravka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příští zasedání STK OFS NJ bude ve čtvrtek 6. června 2019 od 15.00 hod. na OFS v Novém Jičíně. 

  

V Novém Jičíně dne 23.5.2019 

 

Zapsali: Holík Miloš a Jalůvka Vojtěch        Jalůvka Vojtěch, v. r. 

         předseda STK OFS NJ 


