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Sportovně technická komise 

Zápis č.3/20-21 

 

z jednání konaného dne 20.8.2020 od 15.00 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK 
Nymburk 
Přítomni: Mašinda, Doubek, Kudrna 
Omluven: Myška,  
 
Bod č. 1 – kontrola zápisu č. 2/20-21  
Bez závad 
 
Bod č. 2 – Došlá pošta  
2.1.   STK obdržela oznámení TJ Sokol Kostomlaty a seznam hráčů kteří byli KHS StK 
posláni do karantény do neděle 23.8.2020. STK odkládá proto utkání 2020218A1A0103 
Čechie Vykáň – Sokol Kostomlaty n. L. STK upozorňuje oba oddíly na dohodu o novém 
termínu utkání podle přílohy č. 6 Soutěžního řádu §5 odstavec 2 a oznámení této 
dohody STK.   
2.2.   STK obdržela oznámení  SK Slovan Poděbrady s všemi hráči kteří byli KHS StK 
posláni do karantény do neděle 31.8.2020. STK odkládá proto utkání 2020218A2A0103 
Městec Králové B -  Slovan Poděbrady B a 2020218A2A0204 Slovan Poděbrady B - 
Běrunice. STK upozorňuje oba oddíly na dohodu o novém termínu utkání podle přílohy 
č. 6 Soutěžního řádu §5 odstavec 2 a oznámení této dohody STK.   
 

Bod č. 3 – Různé  
3.1.STK provedla kontrolu soupisek pro podzimní část soutěží: soupisku v termínu 

nepředložili tyto oddíly. Sány/Opolany, Křečkov, Dymokury, Bobnice/Dvory. STK ukládá 

těmto oddílům pořádkovou pokutu 500,- Kč. Pokuta bude připsána na sběrnou fakturu 

oddílu  

3.2.STK upozorňuje oddíly na nutnost dodržování pravidel proti šíření nemoci COVID-

19. Všechny pokyny a pravidla najdete na portálu OFS Nymburk 

Zejména v těchto bodech: 

1/ Oddíly předloží rozhodčímu nejpozději 15 minut před začátkem utkání prohlášení o 

bezinfekčnosti COVID – 19 . a to seřazené sestupně pouze osob uvedených v zápise o 

utkání (žádná další prohlášení nezúčastněných osob se rozhodčímu nepředkládají). Po 

skončení utkání si vedoucí družstev vyzvednou prohlášení o bezinfekčnosti v kabině 

rozhodčího. 

2/ Před začátkem utkání ani po jeho skončení se pozdravy družstev neprovádí 

3/ Pokud bude utkání odloženo, jsou kluby povinny se dohodnout o  novém termínu 

utkání a to do 3 dnů po původním termínu utkání. Nový termín musí být sjednán do 4 

týdnů od původního termínu utkání ( u kategorie žáků do šesti týdnů). 
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4/ Vzhledem k nedostatku rozhodčích opakovaně upozorňujeme kluby, že mají možnost  

předehrát svá utkání 3 hodiny před úředním začátkem, v takovém případě bude utkání 

obsazeno.  

3.3.     Za pozdní podání přihlášek ukládá STK v souladu s RS a SŘ FAČR pořádkovou 
pokutu ve výši Kč 1.000,- těmto klubům: TJ Sokol Všechlapy C. Pokuta budou připsána 
na sběrný účet klubu. 
 

 

 
 
     Zapsal: Mašinda                                         Karel Mašinda v.r.,  

                 předseda STK 


