
 

  OKRESNÍ  FOTBALOVÝ   SVAZ   NOVÝ   JIČÍN 
  Msgr. Šrámka 21,  741 01 Nový Jičín   tel.:   553 822 344 
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Sportovně technická komise OFS NJ 

 
Zápis č. 8 ze dne 25.5.2017 – SR 2016/2017 

 
Přítomni   : Dědík, Holík, Jalůvka  

Omluveni : Kvitová 

Hosté        : -----------  

 

1. STK OFS NJ bere na vědomí : 
      

    - zápis DK OFS NJ č. 23 

    - zápis KR OFS NJ č. 10 

 

2. Změny termínů a místa utkání :   
   - nadstavba IV. tříd – skupina o 9. -12. místo  

       zápas 3. kola Heřmanice – Straník se odehraje v NE 28.5.2017 v 16.30 hod   

   

   - OS žáci – sk. B 

        zápas 11. kola Vražné – Heřmanice se odehraje v PÁ 26.5.2017 v 16.30 hod 

        zápas 12. kola Bravantice – Spálov se odehraje v ČT 25.5.2017 v 17.00 hod 

 

Dohodnuté změny v soutěžích přípravek jsou platné a schválené STK a byly zaneseny do IS sytému FAČR. 

 

3. Projednání výsledků : 
 

   STK schvaluje všechny výsledky dosažené na hřištích v soutěžích OFS NJ v termínech 18.5. – 24.5.2017 

kromě nesehraného zápasu III. třídy mužů v Bartošovicích, ke kterému se hosté nedostavili – viz bod 4. 

  

4. Závady a nedostatky : 
- OP muži 

    - 24. kolo – v utkání Pustějov – Studénka uvádí ve své zprávě delegát fotbalové asociace p. Mužík 

nezajištění tabule s čísly pro signalizaci střídání domácím oddílem. STK upozorňuje klub 

FK Pustějov, že v případě opakování bude tento nedostatek řešen disciplinárně jako 

neplnění povinností klubu.   

 
- III. třída muži 

    - 20. kolo – protest klubu Bartošovic v utkání Bartošovice – Žilina ve věci činnosti rozhodčí Horákové na 

základě odborného posudku KR OFS NJ byl uznán částečně oprávněným. Poplatek za 

protest se klubu Bartošovice neuděluje.  

         - 22. kolo – k utkání Bartošovice – Hostašovice nenastoupil hostující oddíl pro nedostatečný počet hráčů, 

což oznámil zástupce Hostašovic telefonicky cca 3 hod před zápasem a následně pak potvrdil 

emailem na OFS. Pro nenastoupení družsva Hostašovic k zápasu předává STK celý případ DK 

OFS NJ s návrhem na kontumaci utkání 3 : 0 ve prospěch družstva Bartošovic včetně vynesení 

disciplinárního trestu pro družstvo Hostašovice.  

 

  - OP dorost 

     - 12. kolo – k utkání Příbor – Vlčovice se nedostavil rozhodčí Pavelek. STK předává celý případ 

k šetření KR OFS NJ.  
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5. STK OFS NJ rozhodla :  
 - schvaluje zahájení podzimní části SR 2017/2018 následovně: 

         6.8.  – 1. kolo okresního poháru FAČR 

       13.8.  – OP muži 

       20.8.  – III. třída muži, IV. třída muži, OP dorost 

         1.9.  – OP mladších žáků a soutěže přípravek 

         3.9.  – OP a OS žáků 

    Úplná termínová listina pro podzimní část 2017 bude vydána až po uzavření přihlášek do soutěží OFS. 

 

Příští zasedání STK OFS NJ bude 1.6.2017 od 16.30 hod.  

 

V Novém Jičíně dne 25.5.2017 

 

 

Zapsal: Holík Miloš               Dědík Lukáš 

                                       předseda STK OFS NJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


