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Sportovně technická komise 
Zápis č.24/21-22 

 

z jednání konaného dne 31.3.2022 od 15,30 hodin v sídle OFS Nymburk.  
Přítomni: Mašinda, Bosák, Myška, Doubek, Tangl online 
Omluveni:  
Bod č. 1 – došlá pošta  
1.1. Žádost FK Bohemia Poděbrady o zařazení mužstva mladších žáků B pro jarní část 

soutěžního ročníku 2021/2022 do skupiny B mimo celkové pořadí. STK bere na vědomí. 
Dále viz bod 3.5. tohoto zápisu. 

Bod č. 2 – kontrola soutěží   
OP muži  
3.třída jaro sk.A o postup 2.kolo – bez závad  
3.třída jaro sk.B o postup 2.kolo – bez závad, až na utkání 2021218A4B0203 Křinec – Litol 
mládež A, kde VM hostů nepotvrdil ZoU. STK ukládá mužstvu FK Litol mládež dle RS a SŘ 
pořádkovou pokutu ve výši Kč 200,-. Pokuta bude připsána na sběrnou fakturu. 
3.třída jaro sk.C o udržení 2.kolo – bez závad   
3.třída jaro sk.D o udržení 2.kolo – bez závad 
4. třída sk.A o postup jaro 2022 2.kolo – bez závad 
4. třída sk. B o umístění jaro 2022 2.kolo – bez závad 
Starší dorost sk. o postup jaro 2022 2.kolo – bez závad 
Starší dorost sk. o umístění jaro 2022 2.kolo - bez závad 
Fotbalservis OP st.žáci 13. a 14. kolo – bez závad 
Bod č. 3 – ostatní   
3.1. porušení článku 9 RMS OFS Nymburk: 
Sokol Kněžice, utkání 2021218A1A1604, pokuta Kč 300,- 
Sokol Všejany, utkání 2021218A1A1607, pokuta Kč 300,- 
Pokuty budou připsány na sběrnou fakturu klubů. 
3.2. Vzhledem k tomu že klub Sokol Krchleby i přes opakovanou výzvu do dnešního dne 
nepředložil doklad o úhradě ve prospěch Sokola Kounice na Kč 1.000,- (STK č.10 2021/2022)  
předává STK mužstvo Sokol Krchleby pro maření výkonu rozhodnutí k projednání do DK s 
návrhem uložení trestu: finanční pokuta ve výši Kč 5.000,-. STK dále důrazně vyzývá Sokol 
Krchleby k předložení uvedeného dokladu na OFS do 6.4.2022.  
3.3. Slovan Lysá B nepředložil doklad o úhradě ve prospěch TJ Mcely na Kč 1.000,- (STK č.23 
2021/2022)  předává STK mužstvo Slovan Lysá n.L. B pro maření výkonu rozhodnutí k 
projednání do DK s návrhem uložení trestu: finanční pokuta ve výši Kč 1.000,-. STK dále 
důrazně vyzývá Slovan Lysá n.L. k předložení uvedeného dokladu na OFS do 6.4.2022.  
3.4. STK provedla kontrolu soupisek pro jarní část soutěžního ročníku 2021/2022 – bez závad. 
3.5. STK zařazuje pro jarní část soutěžního ročníku 2021/2022 mužstvo mladších žáků FK 
Bohemia Poděbrady B. Mužstvo bude zařazeno do skupiny B kde je lichý počet účastníků. 
Utkání budou řádně v IS FAČR a výsledek utkání se nebude započítávat do celkového pořadí. 
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3.5. Změny termínu utkání: 
2021218A4B0304 Všechlapy A – Opočnice. Poplatek za změnu termínu utkání ve výši Kč 200,- 
bude připsán na sběrnou fakturu Sokola Všechlapy. 
2021218A5B Sokol Křečkov B – Sokol Stará Lysá. Poplatek za změnu termínu utkání ve výši 
Kč 200,- bude připsán na sběrnou fakturu Sokola Křečkov.  
 
 
 
    Zapsal: Myška v.r.                                         Karel Mašinda v.r.,  
            předseda STK OFS Nymburk 

 
 


