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Okresní fotbalový svaz 
Nymburk 

 

Sportovně technická komise 
Zápis č.27/21-22 

 

z jednání konaného dne 21.4.2022 od 15,30 hodin v sídle OFS Nymburk.  
Přítomni: Mašinda, Doubek, Myška, Bosák, Tangl online 
Omluveni:  
Bod č. 1 – došlá pošta  
1.1. FK Litol mládež zaslal potvrzení o úhradě ve prospěch TJ Odřepsy. (STK č.26/21-22). 

STK bere na vědomí. 
Bod č. 2 – kontrola soutěží   
OP muži 19.kolo – bez závad 
3.třída jaro sk.A o postup 5.kolo – bez závad  
3.třída jaro sk.B o postup 5.kolo – bez závad 
3.třída jaro sk.C o udržení 5.kolo – bez závad, až na utkání 2021218A4C0502 Kovanice – 
Běrunice, kde hosté nezajistili AR2. STK ukládá mužstvu Sokol Běrunice dle RMS a SŘ 
pořádkovou pokutu ve výši Kč 500,-. Pokuta bude připsána na sběrnou fakturu. STK dále 
ukládá mužstvu Sokol Běrunice uhradit ve prospěch Sokol Kovanice částku Kč 500,-. Doklad o 
úhradě předloží Sokol Běrunice na OFS Nymburk do 27.4.2022. 
3.třída jaro sk.D o udržení 5.kolo – bez závad 
4. třída sk.A o postup jaro 2022 5.kolo – bez závad 
4. třída sk. B o umístění jaro 2022 5.kolo – bez závad 
Starší dorost sk. o postup jaro 2022 5.kolo – bez závad  
Starší dorost sk. o umístění jaro 2022 5.kolo - bez závad 
Fotbalservis OP st.žáci 17. kolo – bez závad 
Starší žáci OS 7+1 12.kolo – bez závad 
Mladší přípravka sk. A jaro – bez závad 
Mladší přípravka sk. B jaro – bez závad 
 
Bod č. 3 – ostatní   
3.1. porušení článku 9 RMS OFS Nymburk: 
Sokol Krchleby, utkání 2021218A4A0503, pokuta Kč 300,- 
Pokuta bude připsána na sběrnou fakturu klubů. 
3.2. Vzhledem k tomu, že mužstvo Slovan Lysá n.L. B i přes opakovanou výzvu nedoložilo 
doklad o úhradě ve prospěch TJ Mcely  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 
3.000,-. STK dále důrazně vyzývá Slovan Lysá n.L. B k předložení uvedeného dokladu na OFS 
do 27.4.2022.  
 
 
 
    Zapsal: Myška v.r.                                         Karel Mašinda v.r.,  
            předseda STK OFS Nymburk 

 
 


