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Sportovně technická komise 

Zápis č.8/21-22 

 

z jednání konaného dne 2.9.2021 od 15,30 hodin v sídle OFS Nymburk.  
Přítomni: Mašinda, Myška, Bosák, Doubek, Tangl online 
Omluveni:  
 
Bod č. 1 – kontrola zápisu č. 7/21-22  
Bez závad 
Bod č. 2 – kontrola  soutěží 
OP muži 5. kolo – bez závad 
3.třída sk.A 5.kolo – bez závad, až na utkání 2021218A2A0503 Milčice – Semice B, kde 

RO utkání upozornil na nepřítomnost krytých lavic pro náhradníky – STK 
bere na vědomí. 

3. třída sk.B 5.kolo – bez závad, až na utkání 2021218A2B0502 Krchleby – Kovanice, 
kde nebyl funkční PC. STK vyzývá Sokol Krchleby k odstranění závady do 
příštího domácího utkání. 

3.třída sk.C 5.kolo – bez závad 
3.třída sk.D 5.kolo – bez závad 
4.třída sk.A 5.kolo – bez závad 
4.třída sk.B 5.kolo – bez závad, až na utkání 2021218A3B0502 Vrbice – Netřebice, kde 

nebylo poruchové připojení k internetu. STK vyzývá Sokol Vrbice 
k odstranění této závady do příštího domácího utkání.  

STK dále ukládá mužstvu TJ Straky B uhradit ve prospěch TJ Seletice Kč 1.500,- dle 
RMS a SŘ. Doklad o úhradě předloží TJ Straky B na OFS Nymburk nejpozději do 
1.9.2021.  
Bod č. 4 – ostatní 
4.1. Mužstvo TJ Straky B nedoložilo doklad o uhrazení viz. STK č.7/20201-2022 bod 
3.1. Vzhledem ke skutečnosti že mužstvo TJ Straky B podalo odvolání proti rozhodnutí 
STK k VV OFS vyčká STK do rozhodnutí VV OFS Nymburk. 
4.2. TJ Pátek: vzhledem k tomu že i přes opakovanou výzvu STK nedoložilo mužstvo 
TJ Pátek doklad o úhradě, viz STK č.7/2021-2022 bod 4.2. předává STK mužstvo TJ 
Pátek pro maření výkonu rozhodnutí k projednání do DK s návrhem uložení trestu: 
finanční pokuta ve výši Kč 1.000,-.  
4.3. STK dále vyzývá TJ Pátek k doložení dokladu o úhradě – viz STK č. 2/2021-2022 
bod nedostavení se k utkání a to do středy 8.9.2021 do 12,oo hodin. 
4.4. změny termínu-místa utkání: utkání 2021218A2D0602 Sány/Opolany – Sokoleč B. 
STK souhlasí. Poplatek za schválení změny ve výši Kč 400,- bude připsán na sběrnou 
fakturu SK Sokoleč. 
4.5. v organizaci soutěží přípravek turnajovým způsobem dojde ke změně termínové 
listiny. Důvodem je kolize některých termínů s jinými turnaji. STK se snaží sladit termíny 
tak aby vyhověla pokud možno všem požadavkům klubů. Změnu s kluby projedná 
Roman Myška a předloží STK ke schválení nejpozději do středy 8.9.2021. O víkendu 4. 
a 5.9.2021 proběhnou turnaje předpřípravek a mladší přípravky. Turnaj starší přípravky 
se odehraje podle nové termínové listiny. 
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4.5.  rozhodnutí STK – Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských 
soutěží: v celém rozsahu platí opatření tak jak jsou uvedena a zveřejněna na 
stránkách OFS Nymburk. Za to, že osoby uvedené v ZoU splňují uvedená opatření 
odpovídá příslušný vedoucí mužstva (včetně oddílových rozhodčích). Oba vedoucí 
mužstev jsou povinni se společně před utkáním dostavit do kabiny rozhodčího k 
rozhodčímu a ústně rozhodčímu potvrdit že „osoby uvedené v ZoU splňují podmínky 
bezinfekčnosti“. O poločasové přestávce oba vedoucí mužstev tuto skutečnost opět 
potvrdí rozhodčímu do ZoU a oba také nahlásí rozhodčímu svoje jméno, příjmení a 
kontaktní telefon na svoji osobu.  

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

                 předseda STK 


