
 

 

 

 

   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. 7 ze dne 24.10.2019 – SR 2019/2020 

 

Přítomni   : Surovec, Szabo, Holík 

                     Jalůvka – per rollam 

 

1. STK OFS NJ bere na vědomí :  
  - zápisy a rozhodnutí odborných komisí OFS Nový Jičín ke dni 23.10.2019 

       

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 (24.10.2019) 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  11.10. – 23.10.2019. 

   - OS mladší žáci – stále neodehráno utkání 5. kola Žilina – Mošnov 

    

4. Závady a nedostatky : 
- III. třída muži 

      - 12. kolo – v zápise o utkání Štramberk – Olbramice jsou uvedeny problémy s výkonem funkcí AR a 

VD hostů, které však neovlivnily výsledek utkání. STK předává celý případ do DK OFS NJ 

k prošetření vystupování uvedených funkcionářů.  

- IV. třída muži 

      - 11. kolo – v zápise o utkání Lubojaty – Kujavy za řízení rozhodčího laika není uvedena doba hry a 

uvedením počtu diváků 665 je znevažován zápis o utkání jako úřední dokument. 

                          STK uděluje klubu Lubojaty pořádkovou pokutu STK ve výši 100,- Kč. 

- OS mladší žáci 

      - 2. kolo – v zápise o utkání Jakubčovice – Štramberk je prohozen výsledek utkání s výsledkem 

poločasu, správně má být výsledek 1:5, poločas 0:4. Žádáme sekretáře OFS o opravu.   

 - OP starší přípravka – sk. B 

       - 8. kolo – v zápise o utkání Nový Jičín B. – Mořkov je jako VD domácích a rozhodčí uvedena stejná 

osoba. STK uděluje klubu Nový Jičín pořádkovou pokutu STK ve výši 100,- Kč (RS čl. 

43.1/13). 

- OS starší přípravka – sk. A 

       - 7. kolo – v zápise o utkání Frenštát B. – Štramberk B. není uvedena sestava hostů a není uveden 

vedoucí družstva hostů. STK uděluje klubu Štramberk pořádkovou pokutu STK ve výši 

200,- Kč (RS čl. 43.1/12, 15). 

- OS starší přípravka – sk. B 

       - 7. kolo – v zápise o utkání Lubina – Štramberk A. je jako VD družstva domácích a rozhodčí uvedena 

stejná osoba. STK uděluje klubu Lubina pořádkovou pokutu STK ve výši 100,- Kč (RS čl. 

43.1/13). 

- OS mladší přípravka  
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       - 8. kolo – v zápise o utkání Lubina – Žilina je jako VD družstva domácích a rozhodčí uvedena stejná 

osoba. STK uděluje klubu Lubina pořádkovou pokutu STK ve výši 100,- Kč (RS čl. 

43.1/13). 

 

5. STK OFS NJ projednala a rozhodla : 
    Upozornění oddílům 

     - v soutěžích, které se hrají na celé hřiště (muži, dorost, OP žáci), musí být uvedeni AR 

     - jako AR laici musí být uvedeny osoby v příslušném věku, to znamená, že u mužů nemůže vykonávat 

funkci pomezního osoba mladší 18-ti let 

     - jako AR nemůže být uveden vedoucí družstva či hlavní pořadatel nebo hráč zapsaný v sestavě družstva 

     - v případě uvedení 6 náhradníků v soutěžích III. a IV. třídy musí být jeden z náhradníků označen jako 

brankář - B a nikoliv jen - N 

     - pod číslem 1 může být uveden jen brankář a nikoliv hráč z pole 

     - v utkáních žáků a přípravek je taktéž nutno uvádět povrch hrací plochy a skutečný počet diváků 

 

   Doplnění rozpisu soutěží 

     Čl. 16 – Hodnocení výsledků v soutěžích 

     Doplněno, že v případě nerozhodného výsledku se kopou kopy na branku i v soutěžích dorostu. 

   Nové znění 4. bodu tohoto článku: 

     „ V případě remízy další bod si přičte družstvo …………..pravidlo 10, bod 3). Platí pouze pro soutěže     

mužů a dorostu.“ 

    Žádáme sekretáře OFS o úpravu Rozpisu soutěží na úřední desce OFS a o předání informace oddílům a 

rozhodčím. 

   

Příští zasedání STK OFS NJ bude ve čtvrtek 7. listopadu 2019 od 15.00 hod. na OFS v Novém Jičíně. 

  

V Novém Jičíně dne 24.10.2019 

 

Zapsal: Holík Miloš    

                                 Jalůvka Vojtěch, v. r. 

         předseda STK OFS NJ 


