
 

 

  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. 11 ze dne 15.6.2017 – SR 2016/2017 

 
Přítomni   : Dědík, Holík, Jalůvka  

Omluveni : Kvitová 

Hosté        : Dresler – sekretář OFS  

 

1. STK OFS NJ bere na vědomí : 
      

    - informaci sekretáře OFS o stavu přihlášek do soutěží pro následující ročník – zatím 13 

 

2. Změny termínů a místa utkání :   
   - OP muži  

       zápas 16. kola Studénka – Trojanovice I se odehraje v SO 17.6.2017 v 14.00 hod   

  

   - OP dorost 

        zápas 17. kola Troj.-Bystré – Hostašovice se odehraje v NE 18.6.2017 v 17.00 hod – konečná dohoda 

klubů 

  

3. Projednání výsledků : 
 

   STK schvaluje všechny výsledky dosažené na hřištích v soutěžích OFS NJ v termínech 8.6. – 14.6.2017 

kromě nesehraného zápasu IV. třídy mužů ve Straníku, ke kterému se hosté nedostavili – viz bod 4. 

  

4. Závady a nedostatky : 
- nadstavba IV. tříd – skupina o 13. – 16. místo 

         - 6. kolo – k utkání Straník – Heřmanice nenastoupil hostující oddíl pro nedostatečný počet hráčů, což 

oznámil zástupce Heřmanic telefonicky 35 min před zápasem. Pro nenastoupení družstva 

Heřmanic k zápasu předává STK celý případ DK OFS NJ s návrhem na kontumaci utkání 3 : 0 

ve prospěch družstva Straníku včetně vynesení disciplinárního trestu pro družstvo Heřmanic.  

 

 - nadstavba IV. tříd – skupina o 5. – 8. místo 

     - 6. kolo – utkání Bludovice – Mankovice bylo v 60. min za stavu 8 : 0 rozhodčím Fiebrem předčasně  

ukončeno pro pokles hráčů družstva hostů pod 7 (nastoupili pouze s 8 hráči a 2 se jim 

zranili a odstoupili). Výsledek dosažený na hřišti (8 : 0) zůstává v platnosti a družstvo 

Mankovic se předává do DK OFS NJ k vynesení postihu za nedohraný zápas. 

 

  - OP muži 

     - v utkání 15. kola Tísek – Bordovice, hraného dne 11.6.2017, je v zápise chybně vyplněn poločasový 

výsledek (je uvedeno 0:3 a má být 3:0). STK žádá sekretáře OFS o úpravu zápisu o utkání a rozhodčího 

Hnilu předává do KR OFS NJ.  

 

  - III. třída muži 
     - v utkání Sedlnice – Zbyslavice vedoucí družstva hostů nepotvrdil po utkání zápis. VD p. Kovařčík si na 

potvrzení zápisu vzpomněl až při jízdě autobusem zpět a telefonicky se ihned omluvil sekretáři OFS. 

Za opomenutí neplnění povinností vedoucího družstva se klubu Zbyslavice ukládá pořádková pokuta 

STK ve výši 100,- Kč.  
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5. STK OFS NJ rozhodla :  
     V souladu s Rozpisem soutěží OFS Nový Jičín pro soutěžní ročník 2016/2017, čl. 06, bod 6.3 stanovuje 

STK OFS NJ k zajištění regulérnosti soutěže III. třídy a nadstavbové části IV. třídy o 1. – 4. místo 

jednotné termíny u níže uvedených utkání, a to:  

III. třída 

   Troj.-Bystré  – Hodslavice  Sobota 17.6.2017 v 17.00 hod   

   Žilina           – Lubina         Sobota 17.6.2017 v 17.00 hod 

   Zbyslavice   – Bravantice   Sobota 17.6.2017 v 17.00 hod 

   Hostašovice – Bílov           Sobota 17.6.2017 v 17.00 hod 

 

IV. třída nadstavba o 1. – 4. místo 

   Mořkov B.   – Ženklava    Sobota 17.6.2017 v 17.00 hod 

   Olbramice    – Děrné         Sobota 17.6.2017 v 17.00 hod  

    

   V těchto utkáních nelze čerpat čekací dobu. 

     

  

 

Příští zasedání STK OFS NJ bude 22.6.2017 od 16.30 hod.  

 

V Novém Jičíně dne 15.6.2017 

 

 

Zapsal: Holík Miloš               Dědík Lukáš 

                                       předseda STK OFS NJ 

 

 

 

 

 

 

 


