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Sportovně technická komise 

Zápis č.9/21-22 

 

z jednání konaného dne 9.9.2021 od 15,30 hodin v sídle OFS Nymburk.  
Přítomni: Mašinda, Myška, Bosák, Doubek, Tangl online 
Omluveni:  
 
Bod č. 1 – kontrola zápisu č. 8/21-22  
Bez závad 
Bod č.2 – došlá pošta 
2.1. Přípis TJ Hrubý Jeseník – oznámení o nařízení karantény od KHS. STK bere na 
vědomí. Dále viz bod 4.1. tohoto zápisu. 
2.2. Přípis Trnavanu Rožďalovice – rozšíření seznamu hráčů v IS o více než 18. STK 
bere na vědomí. Dále viz bod 4.2. tohoto zápisu. 
2.3. Přípis TJ Struhy – žádost o doplnění ZoU o zranění hráče. Dále viz bod 4.3. tohoto 
zápisu. 
2.4. Žádost TJ Pátek o přeřazení mužstva mladší přípravky U9 do turnajové části 
soutěže. Dále viz bod 4.4. tohoto zápisu. 
2.5. Žádost SK Polaban Nymburk – dodatečné přihlášení 2 mužstev mladší přípravky. 
Dále viz bod 4.5. tohoto zápisu. 
Bod č. 3 – kontrola  soutěží 
OP muži 6. kolo – bez závad 
3.třída sk.A 6.kolo – bez závad 
3.třída sk.B 6.kolo – bez závad 
3.třída sk.C 6.kolo – bez závad 
3.třída sk.D 6.kolo – bez závad 
4.třída sk.A 6.kolo – bez závad 
4.třída sk.B 6.kolo – bez závad  
OP dorostu sk.A 4., 5. a 6. kolo – bez závad 
OP dorostu sk.B 4., 5. a 6. kolo – bez závad 
OP starší žáci 4., 5. a 6. kolo – bez závad 
OS stařší žáci 7+1 4. kolo – utkání 2021218E1B0401 Třebestovice – Slovan 

Poděbrady, kde oba vedoucí mužstev nepotvrdili ZoU a ve zprávě 
rozhodčího nejsou uvedeny osoby odpovídající za bezinfekčnost. Dále na 
utkání 2021218E1B0402 Struhy – Stratov, kde ve zprávě rozhodčího 
nejsou uvedeny osoby odpovídající za bezinfekčnost. Dále na utkání 
2021218E1B0403 Chrást – Budiměřice/Bobnice, kde hosté nevyplnili ZoU, 
dále oba vedoucí mužstev nepotvrdili ZoU a ve zprávě rozhodčího nejsou 
uvedeny osoby odpovídající za bezinfekčnost. 

OP mladší žáci sk.A 4. kolo – 2021218F1A0403 Kovanice – Loučeň/Luštěnice, kde ve 
zprávě rozhodčího nejsou uvedeny osoby odpovídající za bezinfekčnost. 
Dále utkání 2021218F1A0402 Opočnice – Městec Králové, kde ve zprávě 
rozhodčího nejsou uvedeny osoby odpovídající za bezinfekčnost. Dále 
utkání 2021218F1A0404 Rožďalovice – Budiměřice/Bobnice, kde ve 
zprávě rozhodčího nejsou uvedeny osoby odpovídající za bezinfekčnost. 
Dále utkání 2021218F1A0401 Pátek – Sokoleč, kde ve zprávě rozhodčího 
nejsou uvedeny osoby odpovídající za bezinfekčnost.  

OP mladší žáci sk.B 4. kolo – utkání 2021218F1B0405 Semice – Sadská, kde ve 
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zprávě rozhodčího nejsou uvedeny osoby odpovídají za bezinfekčnost. 
Dále na utkání 2021218F1B0404 Kounice – Krchleby, ke kterému se hosté 
nedostavili. STK předává mužstvo Krchleby k projednání do STK 
s návrhem uložení trestu kontumace utkání a uložení finanční pokuty pro 
OFS Nymburk ve výši Kč 500,-. STK dále ukládá mužstvu Krchleby uhradit 
ve prospěch mužstva Kounice Kč 1.000,-. Doklad o úhradě předloží 
mužstvo Krchleby na OFS nejpozději do 15.9.2021. Dále na utkání 
2021218F1B0402 Milovice – Straky, kde ve zprávě rozhodčího nejsou 
uvedeny osoby odpovídají za bezinfekčnost. Dále na utkání 
2021218F1B0403 Litol – Poříčany, kde ve zprávě rozhodčího nejsou 
uvedeny osoby odpovídající za bezinfekčnost.  

Starší přípravka sk.A 1. kolo – bez závad až na utkání 2021218G2A0103, kde ve 
zprávě rozhodčího nejsou uvedeny osoby odpovídající za bezinfekčnost.  

Starší přípravka sk.B 1. kolo – bez závad až na utkání 2021218G2B0102 Pátek U10 – 
Hrubý Jeseník, kde ve zprávě rozhodčího nejsou uvedeny osoby 
odpovídající za bezinfekčnost.  

Starší přípravka sk.C 1. kolo – bez závad, až na utkání 2021218G2C0101 Slovan 
Poděbrady B – Bobnice/Budiměřice, kde ve zprávě rozhodčího nejsou 
uvedeny osoby odpovídající za bezinfekčnost. Dále na utkání 
2021218G2C0104 Opočnice – Křinec, kde ve zprávě rozhodčího nejsou 
uvedeny osoby odpovídající za bezinfekčnost.  

Mladší přípravka sk.A 1.kolo – bez závad až na utkání 2021218H1A0102 Opočnice – 
Městec Králové, kde ve zprávě rozhodčího nejsou uvedeny osoby 
odpovídající za bezinfekčnost a oba vedoucí mužstev nepotvrdili ZoU. 
Dále na utkání 2021218H1A01 Poříčany – Struhy, kde ve zprávě 
rozhodčího nejsou uvedeny osoby odpovídající za bezinfekčnost. 

Mladší přípravka sk.B 1.kolo – bez závad, až na utkání 2021218H1B0104 Sadská – 
Pátek U8, kde ve zprávě rozhodčího nejsou uvedeny osoby odpovídající 
za bezinfekčnost a vedoucí mužstva hostů nepotvrdil ZoU.  

Mladší přípravka skupina turnajová – bez závad 
Předpřípravky turnaje sk.A + sk.B – bez závad 
 
Bod č. 4 – ostatní 
4.1. Karanténa TJ Hrubý Jeseník. STK žádá TJ Hrubý Jeseník o dohodu s kluby 
ohledně náhradního termínu dotčených utkání a zároveň žádá kluby týkajících se tato 
utkání o maximální vstřícnost při domluvě náhradních termínů. 
4.2. Počet hráčů v IS v ZoU stanovují Pravidla fotbalu, která v současné době nelze 
měnit. Tzn. že v utkání může startovat nejvýše 18 hráčů. 
4.3. STK vlastním šetřením zjistila že ke zranění skutečně došlo a že VM jej zapomněl 
po skončení utkání nahlásit rozhodčímu. STK doplňuje ZoU o uvedené zranění. 
4.4. STK schvaluje přeřazení mužstva mladší přípravky TJ Pátek U9 do turnajové části 
soutěže. Mužstva, která měla hrát s TJ Pátek U9 mají v tento termín volno. V současné 
době probíhají jednání o doplnění této skupiny o další mužstvo za TJ Pátek U9. 
4.5. STK souhlasí s dodatečným přihlášením mužstev mladší přípravky SK Polaban 
Nymburk. Zařazení mužstev do soutěží a změny s tím související v IS provede Roman 
Myška.  
4.6. porušení článku 9 RMS OFS Nymburk: 
Loučeň/Budiměřice, utkání 2021218E1A0505, pokuta Kč 300,- 
Slovan Lysá n.L. B, utkání 2021218A2A0604, pokuta Kč 300,- 
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Sány/Opolany A, utkání 2021218A2D0602, pokuta Kč 300,- 
Pokuty budou připsány na sběrné faktury klubů. 
4.7. STK schvaluje změnu termínové listiny kategorie starší a mladší přípravky pro 
turnajovou část soutěží. Zveřejnění zajistí Roman Myška. 
4.8.  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. Tuto skutečnost je třeba uvést i u utkání kde není 
delegován rozhodčí (st.žáci 7+1, mladší žáci, přípravky…).  

4.9. Na žádost Obsazovacího úseku OFS Nymburk, upozorňujeme oddíly, aby v 
případě, že k utkání nebude delegován kvalifikovaný rozhodčí, do Zprávy rozhodčího 
uvedly, který oddíl zajistil oddílového rozhodčího. Tato informace bude Obsazovacímu 
úseku OFS Nymburk sloužit k rovnoměrnému rozdělení neobsazených utkání 
kvalifikovanými rozhodčími mezi oddíly III. a IV. tříd. V případě, že informace, který 
oddíl zajistil oddílového rozhodčího nebude ze ZOU zřejmá, bude Obsazovací úsek 
OFS Nymburk uvažovat, že oddílového rozhodčího zajistil Organizátor utkání. 
4.10. STK informuje kluby, že v utkání přípravek není nutné vyplňovat střelce branek. 
 
 
 
    Zapsal: Myška v.r.                                         Karel Mašinda v.r.,  

                 předseda STK 


