
 

 

 

 

   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.5 ze dne 24.9.2019 – SR 2019/2020 

 

Přítomni   : Ing. V. Jalůvka,  M. Surovec, M. Szabo 

Omluveni : --- 

Hosté        : --- 

 

1. STK OFS NJ bere na vědomí :  
-   zápisy a rozhodnutí DK OFS Nový Jičín ke dni 24.9.2019 

-   zápisy KR OFS Nový Jičín ke dni 24.9.2019 

 

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 (24.9.2019) byly v případě souhlasu obou klubů schváleny a provedeny změny v IS systému. 

-  OP dorostu neodehráno utkání Mořkov-Vlčovice-Mniší, chybí dohoda o NT, žádáme oba kluby o 

dohodu, utkání odehrát do 30.9. 

- OP žáků neodehráno utkání Mořkov-Lichnov, chybí dohoda o NT, žádáme oba kluby o dohodu, utkání 

odehrát do 30.9. 

       

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

v termínech  13.9. – 24.9.2019. 

 

4. Závady a nedostatky : 
III. třída muži 

 7. Kolo 

 - potvrzení nepravdivých údajů v ZoU (neoprávněné vyloučení hráče domácích č.15). STK uděluje 

 klubu Fulnek pokutu ve výši 500,-Kč  (RS čl. 43.1/16) a HR: Vlastimila Mikolandu předává do KR 

 OFS Nový Jičín. 

OP dorostu  

 7. Kolo 

 - v ZoU utkání Vlčovice - Fulnek muvádí družstvo Fulneku  8 náhradníků. Upozorňujeme klub 

 Fulnek, že maximální povolený  počet náhradníků uváděných v ZoU dle RS čl.15 je 6 hráčů! 

 1. Kolo 

 - utkání Studénka-Vlčovice/Mniší se neuskutečnilo z důvodu nedostatku hráčů Studénky. STK 

 předává družstvo Studénky do DK OFS Nový Jičín s návrhem kontumace utkání 0:3 ve prospěch 

 družstva Vlčovic/Mniší a udělení trestu. 

OS mladší žáci  

  8. Kolo 

- utkání Studénka-Žilina  není v ZÚ uveden Hlavní pořadatel, rozhodčí a vedoucí domácích je jedna 

osoba, STK uděluje klubu Studénka pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč (RS čl. 43.1/12) 

  6. Kolo 
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-dohrávané utkání Studénka-Štramberk  není v ZoU uveden Hlavní pořadatel, rozhodčí a vedoucí 

domácích je jedna osoba, STK uděluje klubu Studénka pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč (RS čl. 

43.1/12) 

 

 

OP mladší přípravka sk. B  

 3. kolo   

- Utkání STARÝ JIČÍN – PŘÍBOR B v ZoU uvedená stejná osoba jako rozhodčí a vedoucí 

domácích Staník Peter 80012077. STK uděluje klubu Starý Jičín pořádkovou pokutu ve výši 100,- 

Kč (RS čl. 43.1/13). 

OS starší přípravka sk. B   

 3. kolo   

- Utkání  LUBINA- LICHNOV v ZoU uvedena stejná osoba jako rozhodčí a vedoucí domácích  

Stanislav Jan (87031423). STK uděluje klubu Lubina pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč (RS čl. 

43.1/13). 

OS starší přípravka sk. D  

 10. kolo   

- Utkání VELKÉ ALBRECHTICE- PUŠTĚJOV v ZoU uvedeni v sestavě domácích hráči Langer 

Daniel  08041679 a Lindovský Daniel 08111509.  

 3. kolo   

- Utkání PETŘVALD  - VELKÉ ALBRECHTICE v ZoU uvedeni v sestavě hostů hráči Langer 

Daniel  08041679 a Lindovský Daniel 08111509.  

4. kolo    

- Utkání VELKÉ ALBRECHTICE – KUJAVY. V ZoU není uveden vedoucí mužstva domácích a 

zápis není uzavřen rozhodčím, v ZoU uvedeni v sestavě domácích hráči Langer Daniel  08041679 a 

Lindovský Daniel 08111509.  

STK uděluje klubu Velké Albrechtice pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč (RS čl. 43.1/12), a 

upozorňuje na porušení RS článku č.11.1 Věkové kategorie mládeže. V případě opakování bude 

postupováno dle platných předpisů. 

OS starší přípravka sk. E   

 6. kolo   

- Utkání SEDLNICE- MOŠNOV/SKOTNICE je v ZoU uvedená stejná osoba jako rozhodčí a 

vedoucí domácích Lichnovský Jaroslav (89101628). V ZoU není uveden Hlavní pořadatel. STK 

uděluje klubu Sedlnice pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč (RS čl. 43.1/12), 

 OS mladší přípravka  

 10. kolo   

- Utkání LUBINA -TROJANOVICE BYSTRÉ je v ZoU uvedená stejná osoba jako rozhodčí a 

vedoucí domácích Stanislav Jan (87031423). STK uděluje klubu Lubina pořádkovou pokutu ve výši 

100,- Kč (RS čl. 43.1/13). 

- Utkání SEDLNICE – LIBHOŠT není v ZoU uveden Hlavní pořadatel. STK uděluje klubu Sedlnice 

pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč (RS čl. 43.1/12). 

 3. kolo   



 

 

-Utkání TROJANOVICE BYSTRÉ – LUBINA v ZoU neuvedena soupiska ani vedoucí mužstva 

hostů. STK uděluje klubu Lubina pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč (RS čl. 43.1/15). 

 4. kolo   

- Utkání LUBINA - SEDLNICE v ZoU není uveden Hlavní pořadatel a vedoucí domácích. STK 

uděluje klubu Lubina pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč (RS čl. 43.1/12). 

- Utkání ŽILINA – SKOTNICE ZoU není uzavřen rozhodčím.  

 

Upozornění pro kluby hrající soutěže žáků a přípravek! Je nutné dodržovat pravidlo, že Hlavní 

pořadatel, vedoucí družstva a rozhodčí musí být jiné osoby. Rovněž důsledně dodržovat ročníky 

hráčů, hrající za Starší a mladší přípravku. Při opakování přestupků dojde k finančním postihům 

provinivších klubů! 

 

Příští zasedání STK OFS NJ bude ve středu 10. října 2019 od 15.00 hod na OFS v Novém Jičíně. 

  

V Novém Jičíně dne 24.9.2019 

 

Zapsal: Jalůvka Vojtěch    

                                 Jalůvka Vojtěch, v. r. 

         předseda STK OFS NJ 


