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Sportovně technická komise 

Zápis č.13/21-22 

 

z jednání konaného dne 7.10.2021 od 15,30 hodin v sídle OFS Nymburk.  
Přítomni: Mašinda, Myška, Bosák, Doubek, Tangl online 
Omluveni:  
 
Bod č. 1 – kontrola zápisu č. 12/21-22  
 
Bod č.2 – došlá pošta 
2.1. přípis Trnavan ‚Rožďalovice – vyjádření k nesehrání utkání ml. žáků. STK bere na 
vědomí. 
Bod č. 3 – kontrola  soutěží 
OP muži 10. kolo – bez závad 
3.třída sk.A 10.kolo – bez závad 
3.třída sk.B 10.kolo – bez závad 
3.třída sk.C 10.kolo – bez závad, až na utkání 2021218A2C1004 FK Dymokury – Sokol 
Běrunice, kde se hosté nedostavili k utkání. STK předává mužstvo Sokol Běrunice 
k projednání do DK s návrhem trestu: kontumace utkání 3:0 a uložení finanční pokuty 
ve výši Kč 2.000,-. Dále STK ukládá mužstvu Sokol Běrunice uhradit ve prospěch FK 
Dymokury Kč 3.000,-. Doklad o úhradě předloží Sokol Běrunice na OFS Nymburk 
nejpozději do středy 13.10.2021 do 12,oo hodin. 
3.třída sk.D 10.kolo – bez závad 
4.třída sk.A 10.kolo – bez závad  
4.třída sk.B 10.kolo – bez závad  
OP dorostu sk.A 10. kolo – bez závad 
OP dorostu sk.B 10. kolo – bez závad 
OP starší žáci 10. kolo – bez závad 
OS starší žáci 2. kolo – bez závad  
OP mladší žáci sk.A 2. kolo – bez závad  
OP mladší žáci sk.B 2. kolo – bez závad, až na utkání utkání 2021218F1B00202 

Kostomlaty – Poříčany, kde je neúplně vyplněn ZoU (střelci branek).  STK 
ukládá mužstvu Kostomlaty n.L. dle RS a SŘ pořádkovou pokutu ve výši 
Kč 100,-. Pokuta bude připsána na sběrnou fakturu. 

Starší přípravka sk.A 5. kolo – bez závad až na utkání 2021218G2A0501 Kostomlaty – 
Všejany/Straky, kde ve zprávě rozhodčího nejsou uvedeny osoby 
odpovídající za bezinfekčnost. STK ukládá mužstvu Kostomlaty n.L. dle 
RS a SŘ pořádkovou pokutu ve výši Kč 200,-. Pokuta bude připsána na 
sběrnou fakturu. Dále na utkání 2021218G2A0503 Přerov – Milovice 11, 
kde ve zprávě rozhodčího nejsou uvedeny osoby odpovídající za 
bezinfekčnost. STK ukládá mužstvu Přerov n.L. dle RS a SŘ pořádkovou 
pokutu ve výši Kč 200,-. Pokuta bude připsána na sběrnou fakturu.  

Starší přípravka sk.B 5. kolo – bez závad  
Starší přípravka sk.C 5. kolo – bez závad 
Mladší přípravka sk.A 5.kolo – bez závad 
Mladší přípravka sk.B 5.kolo – bez závad   
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Bod č. 4 – ostatní 
4.1. porušení článku 9 RMS OFS Nymburk: 
TJ Hradišťko, utkání 2021218A3A1005, pokuta Kč 300,-. 
Loučeň/Luštěnice, utkání 2021E1A1005, pokuta Kč 300,- 
Pokuty budou připsány na sběrnou fakturu klubů. 
4.2. změny termínu utkání: 
utkání 2021218A2A1003 Slovan Lysá B – Sokol Stratov, poplatek za změnu schválení 
termínu utkání ve výši Kč 400.- bude připsán na sběrnou fakturu Slovanu Lysá n.L. 
utkání 2021218A2A1002 Semice B – Litol mládež A, poplatek za změnu schválení 
termínu utkání ve výši Kč 400,- bude připsán na sběrnou fakturu FK Litol mládež. 
4.4.  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…).  

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

                 předseda STK 


