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Sportovně technická komise 

Zápis č.7/20-21 

 

z jednání konaného dne 17.9.2020 od 15.00 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK 
Nymburk 
Přítomni: Mašinda, Doubek, Myška, Kudrna 
Omluven:  
 
Bod č. 1 – kontrola zápisu č. 5/20-21  
Bez závad 
 
Bod č. 2 – Došlá pošta  
2.1.     vyjádření Slovan Lysá n.L. k nedostavení se mužstva předpřípravek na turnaj 
pořádaný OFS Nymburk 13.9.2020. STK bere na vědomí. 
2.2.     přípis TJ Sokol Kounice – nenastoupení k utkání 2020218A2A0506. STK bere na 
vědomí a zároveň upozorňuje na vyplnění ZoU organizátorem utkání (domácí mužstvo). 
Info o nenastoupení předává STK do KR. 
Bod č. 3 – schvalování soutěží  
3.1 Postřižinský přebor muži 4.kolo - bez závad 
3.2. III.A 4.kolo - bez závad 
3.3. III.B 4.kolo - bez závad    
3.4. III.C 4.kolo - bez závad 
3.5. IV.A 4.kolo - bez závad, až na utkání 2020218A3A0402 Drahelice – Lipník, kde 
hosté neoprávněně čerpali čekací dobu. STK ukládá mužstvu Lipník pořádkovou pokutu 
dle RMS a SŘ ve výši Kč 500,-. Pokuta bude připsána na sběrnou fakturu.  
3.6. IV.B 4.kolo - bez závad  
3.7.     dorost OP 4. kolo – bez závad  
3.8. FOTBALservis OP starší žáci 4. kolo – bez závad, až na utkání 
2020218E1A0403 Slovan Poděbrady – FK Loučeň, které nebylo sehráno pro 
nedostatečný počet hráčů hostů. STK předává mužstvo FK Loučeň k projednání do DK 
s návrhem trestu: kontumace utkání ve prospěch domácích a peněžitá pokuta ve výši 
Kč 1.000,-  STK dále ukládá mužstvu FK Loučeň uhradit ve prospěch Slovanu 
Poděbrady dle RMS Kč 2.000,-. Doklad o úhradě předloží FK Loučeň na OFS Nymburk 
nejpozději do středy 23.9.2020 do 12,oo hodin. 
3.9. FOTBALservis OP mladší žáci sk. A 4. kolo – bez závad, až na utkání 
2020218F1A0401 Městec Králové – Sokoleč, kde oba VM nepotvrdili ZoU. STK ukládá 
oběma mužstvům dle RSM a SŘ pořádkovou pokutu ve výši Kč 100,-. Pokuty budou 
připsány na sběrné faktury klubů. 
3.10. FOTBALservis OP mladší žáci sk. B 4. kolo – bez závad 
3.11.   OS starší žáci 7+1 4. kolo – bez závad 
3.12.   starší přípravka sk. A – bez závad 
3.13.   starší přípravka sk. B – bez závad 
3.14.   starší přípravka sk. C – bez závad 
3.15.   mladší přípravka sk. A – bez závad 
3.16.   mladší přípravka sk. B – bez závad 
3.17.   předpřípravky, sk. A + sk. B, 1.kolo – bez závad, až na mužstvo Slovan Lysá 
n.L., které se nedostavilo na turnaj 13.9.2020. STK ukládá mužstvu Slovan Lysá n.L. 
pořádkovou pokutu dle RMS a SŘ ve výši Kč 1.000,-. Utkání v IS budou kontumována. 
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Bod č. 4 – ostatní  
4.1. změny termínu utkání: 
Utkání 2020218A1A0402 Všejany -  Předhrádí. Poplatek za projednání změny termínu 
utkání ve výši Kč 400,- bude připsán na sběrnou fakturu TJ Předhrádí. 
 
4.2. porušení čl. 9 RMS: 
Sokol Křečkov B, utkání 2020218A3A0401, pokuta Kč 300,- 
TJ Hradišťko, utkání 2020218A3A0401, pokuta Kč 300,-  
TJ Libice n.C., utkání 2020218A2B0401, pokuta Kč 300,- 
Sokol Netřebice, utkání 2020218A3B0404, pokuty Kč 300,- 
 
Pokuty budou připsány na sběrné faktury klubů. 
 
 
STK upozorňuje kluby že všechny ZoU musí být řádně vyplněny. Týká se to i ZoU ke 
kterým není delegován rozhodčí nebo které jsou v tzv. volném režimu (zejména soutěže 
přípravek a žáků). Vždy musí být vyplněno: poločas utkání, výsledek utkání, doba hry, 
povrch hrací plochy, střelci branek, hlavní pořadatel, vedoucí mužstva (hl.pořadatel a 
vedoucí mužstva nesmí být stejná osoba). Po skončení utkání musí oba vedoucí 
mužstva (domácích i hostů) potvrdit svým kódem ZoU.  
 
 

 

 
     Zapsal: Myška v.r.                                         Karel Mašinda v.r.,  

                 předseda STK 


