
 

 

 

 

   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. 4 ze dne 12.9.2018 – SR 2018/2019 

 

Přítomni   : Dědík, Holík, Jalůvka  

Omluveni : Kvitová 

Hosté        : ------  

 

1. STK OFS NJ bere na vědomí : 
  - zápisy DK OFS Nový Jičín ke dni 12.9.2018 

       

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 (12.9.2018) byly v případě souhlasu obou klubů schváleny a provedeny změny v IS systému.  

 - STK schvaluje neodehraní zápasu 6. kola OP mužů Bordovice – Lichnov z důvodu piety po tragickém 

úmrtí hráče Bordovic a odehrání tohoto zápasu 17. listopadu 2018 od 13.00 hod s tím, že v případě 

nezpůsobilosti hrací plochy se zápas odehraje na umělé trávě. Utkání nebude možno přeložit do jarní 

části 2019.   

     

3. Projednání výsledků : 
   - STK schvaluje výsledek finálového utkání okresního kola poháru FAČR s výsledkem 2 : 1 ve prospěch 

Velkých Albrechtic, které tímto postupují do krajského kola poháru FAČR v jarní části 2019. 

Blahopřejeme.     

   - STK schvaluje všechny výsledky mistrovských utkání dosažené na hřištích v soutěžích OFS NJ 

v termínech  27.8. – 11.9.2018. 

    

4. Závady a nedostatky : 
   - OP  muži 

      - 5. kolo – v zápise o utkání Velké Albrechtice – Kateřinice rozhodčí Tobola má nedostatky v minutáži 

střídání hráčů. STK předává tento administrativní nedostatek rozhodčího Toboly 

k prošetření do KR. 

   - III. třída muži 

      - 5. kolo – v zápise o utkání Fulnek B. – Bravantice rozhodčí Polák má nedostatky v minutáži střídání 

hráčů a udělení ŽK. STK předává tento administrativní nedostatek rozhodčího Poláka 

k prošetření do KR. 

   - IV. třída muži 

      - 5. kolo – v zápise o utkání Jistebník B. – Lubina rozhodčí Hadari má chybně uveden výsledek 

poločasu. STK předává tento administrativní nedostatek rozhodčího Hadariho k prošetření 

do KR. 

      - 5. kolo – v zápise o utkání Vražné – Žilina B. uvádí rozhodčí nerespektování barvy dresů domácích  

hostujícím celkem, čímž byli domácí donuceni se převléci. STK proto uděluje klubu Žilina 

pořádkovou pokutu STK ve výši 200,- Kč (RS čl. 43.1/11). 

     - OP žáci 

      - 5. kolo – v zápise o utkání Vlčovice – Veřovice je jako AR1 a hlavní pořadatel uvedena stejná osoba 

(Měhýž Petr). STK uděluje klubu Vlčovice pořádkovou pokutu STK ve výši 50,- Kč (RS čl. 
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43.1/13) a rozhodčí zápasu Grossmann se předává do KR OFS k prošetření s návrhem na 

udělení pokuty ve výši 50,- Kč. 

 

- 2 - 

    - OS žáci – sk. A 

      - 5. kolo – v zápase Ženklava – Žilina zápis nepotvrzen ani jedním oddílem pro nefunkčnost IS systému 

v době ukončení zápasu. Potřebné údaje doplněny následný den. Bez postihu. 

    - OS žáci – sk. B 

      - 5. kolo – v zápise o utkání Kunín – Jeseník je jako rozhodčí a vedoucí družstva uvedena stejná osoba 

(Černý Miroslav). STK uděluje klubu Kunín pořádkovou pokutu STK ve výši 50,- Kč (RS 

čl. 43.1/13). 

    - OS mladší žáci – sk. A 

      - 6. kolo – zápas Kateřinice – Nový Jičín B. nebyl sehrán pro nedostavení se družstva hostů z důvodu 

technické poruchy na autobusu. Kluby mají zájem utkání sehrát a bude dohodnut náhradní 

termín. 

    - OS mladší žáci – sk. B 

      - 5. kolo – v zápase Jakubčovice – Suchdol zápis nepotvrzen ani jedním oddílem pro nefunkčnost IS 

systému v době ukončení zápasu. Potřebné údaje doplněny následný den. Bez postihu. 

      - 6. kolo – zápas Jistebník – Jakubčovice nebyl sehrán pro malý počet hráčů domácího družstva. Kluby 

mají zájem utkání sehrát a bude dohodnut náhradní termín. 

 

5. STK OFS NJ rozhodla :  
    - Vyhodnocení soutěží přípravek bude souhrnně za měsíc září 2018 provedeno na příštím zasedání STK.     

Ing. Jalůvka a pí Kvitová připraví podklady pro dané hodnocení. 

    - Pokud v utkáních OS žáků, OS mladších žáků a v utkáních přípravek nastanou nějaké komplikace 

s uvedením potřebných údajů do zápisu o utkání nebo utkání nebude odehráno, je povinností 

domácího klubu zavolat nejpozději následný den do 12.00 hod sekretáři OFS p. Mgr. Dreslerovi a 

sdělit mu vyskytnuté problémy a v případě nesehraní zápasu sdělit důvod jeho neodehraní a zda se 

kluby dohodnou na náhradním termínu nebo utkání již nechtějí odehrát.  

 

Příští zasedání STK OFS NJ bude ve čtvrtek 27.9.2018 od 16.15 hod. na OFS. 

  

V Novém Jičíně dne 13.9.2018 

 

Zapsal: Holík Miloš           Dědík Lukáš, v. r. 

                                                                                               předseda STK OFS NJ 


