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Sportovně technická komise 

Zápis č.29/21-22 

 

z jednání konaného dne 5.5.2022 od 15,30 hodin v sídle OFS Nymburk.  
Přítomni: Mašinda, Doubek, Myška, Bosák, Tangl online 
Omluveni:  
Bod č. 1 – došlá pošta  
Bez pošty. 
Bod č. 2 – kontrola soutěží   
OP muži 21.kolo – bez závad 
3.třída jaro sk.A o postup 7.kolo – bez závad  
3.třída jaro sk.B o postup 7.kolo – bez závad 
3.třída jaro sk.C o udržení 7.kolo – bez závad 
3.třída jaro sk.D o udržení 7.kolo – bez závad 
4. třída sk.A o postup jaro 2022 7.kolo – bez závad 
4. třída sk. B o umístění jaro 2022 7.kolo – bez závad, až na utkání 2021218A5B0704 Seletice 
– Straky B, které domácí mužstvo nedohrálo pro nedostatečný počet hráčů. STK předává 
mužstvo TJ Seletice k projednání do DK s návrhem trestu: kontumace utkání s ponecháním 
výsledku dosaženého na hřišti a uložením finanční pokuty ve výši Kč 500,-.  
Dále na utkání 2021218A5B0703 Vrbice – Bobnice/Dvory A, kde domácí nezajistili občerstvení 
pro RO. STK ukládá mužstvu Sokol Vrbice dle RMS a SŘ pořádkovou pokutu ve výši Kč 200,-. 
Pokuta bude připsána na sběrnou fakturu klubu. Dále viz zpráva RO v ZoU ohledně chování 
diváků: „Domácí oddíl Sokol Vrbice nazajistilo rozhodčímu vhodné občerstvení.Domácí 
obecenstvo se v posledních 2 minutách před koncem utkání a po utkání chovalo nesportovně, 
na HR křičeli,  tak už to pískej ty debile černej, ty seš ale magor. po skončení utkání při 
podávání rukou křičeli ve chvíli podávání ruky s kapitánem domácích ,rovnou mu ji plácni 
ožralovi. HP temto vulgaritam pouze přihlížel, bez jakýchkoliv opatření i přes to že seděl těsně 
vedle obecenstva.“ STK předává mužstvo Sokol Vrbice k projednání do DK s návrhem trestu: 
uložení finanční pokuty ve výši Kč 1.000,-.  
Starší dorost sk. o postup jaro 2022 7.kolo – bez závad  
Starší dorost sk. o umístění jaro 2022 7.kolo - bez závad 
Fotbalservis OP st.žáci 19. kolo – bez závad 
Starší žáci OS 7+1 14.kolo – bez závad 
Starší přípravka sk. A jaro 2.kolo – bez závad, až na utkání 2021218G2D0201 K.Lhota – Slovan 
Poděbrady A, kde hosté nevyplnili ZoU. STK ukládá mužstvu Slovan Poděbrady A dle RMS a 
SŘ pořádkovou pokutu ve výši Kč 500,-. Pokuta bude připsána na sběrnou fakturu. Dále na 
utkání 2021218G2D0203 TJ Pátek – AFK Sadská modrá, kde je neúplně vyplněn ZoU (doba 
hry, hrací povrch…). STK ukládá mužstvu TJ Pátek dle RMS a SŘ pořádkovou pokutu ve výši 
Kč 100,-. Pokuta bude připsána na sběrnou fakturu. 
Starší přípravka sk. B jaro 2.kolo – bez závad 
Starší přípravka sk. C jaro 2.kolo – bez závad 
Mladší přípravka sk. A jaro 4.kolo – bez závad  
Mladší přípravka sk. B jaro 4.kolo – bez závad 
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Bod č. 3 – ostatní   
3.1. porušení čl.9 RMS OFS Nymburk: 
Sokol Všejany, utkání 2021218A1A2103, pokuta Kč 300,- 
Sokol Sány/Opolany A, utkání 2021218A4C0702, pokuta Kč 300,- 
Sokol Kněžice, utkání 2021218A1A2102, pokuta Kč 300,- 
Pokuty budou připsány na sběrné faktury klubů. 
 
 
    Zapsal: Myška v.r.                                         Karel Mašinda v.r.,  
            předseda STK OFS Nymburk 

 
 


