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Sportovně technická komise 

Zápis č.33/21-22 

 

z jednání konaného dne 2.6.2022 od 15,30 hodin v sídle OFS Nymburk.  
Přítomni: Mašinda, Doubek, Myška, Bosák,  
Omluveni: Tangl 
Bod č. 1 – došlá pošta  
1.1. Sokol Opočnice – doklad o uhrazení Kč 3.000,- ve prospěch Sokol Všechlapy. STK bere 

na vědomí. 
1.2. Sokol Běrunice – doklad o uhrazení Kč 3.000,- ve prospěch Slovanu Lysá n.L.. STK bere 

na vědomí. 
1.3. Sdělení TJ Pátek ohledně kolaudace malé UMT pro utkání starší a mladší přípravky a 

zařazení této hrací plochy mezi schválená hřiště na mistrovská utkání. Dále viz bod 3.1.   
tohoto zápisu. 

1.4. TJ Sokol Bobnice/Dvory B o nedostavení se k utkání 2021218A5A0105. STK bere na 
vědomí. 

Bod č. 2 – kontrola soutěží   
OP muži 25.kolo – bez závad 
3.třída jaro sk.A o postup 11.kolo – bez závad  
3.třída jaro sk.B o postup 11.kolo – bez závad  
3.třída jaro sk.C o udržení 11.kolo – bez závad  
3.třída jaro sk.D o udržení 11.kolo – bez závad, až na utkání 2021218A4D1104 
Budiměřice/Šlotava - Kounice, kde organizátor neposkytl RO pitný režim a pořadatelská služba 
nebyla řádně označena. STK ukládá mužstvu Budiměřice/Šlotava dle RMS a SŘ pořádkovou 
pokutu ve výši Kč 700,-. Pokuta bude připsána na sběrnou fakturu. 
4. třída sk.A o postup jaro 2022 11.kolo – bez závad 
4. třída sk.B o umístění jaro 2022 11.kolo – bez závad  
Starší dorost sk. o postup jaro 2022 11.kolo – bez závad  
Starší dorost sk. o umístění jaro 2022 11.kolo - bez závad 
Fotbalservis OP st.žáci 12. kolo – bez závad 
Starší žáci OS 7+1 19.kolo – bez závad 
Fotbalservis OP mladší žáci sk.A 13.kolo -  bez závad 
Fotbalservis OP mladší žáci sk.B 13.kolo – bez závad 
Starší přípravka sk. A jaro 6.kolo – bez závad 
Starší přípravka sk. B jaro 6.kolo – bez závad 
Starší přípravka sk. C jaro 6.kolo – bez závad 
Mladší přípravka sk. A jaro 8.kolo – bez závad  
Mladší přípravka sk. B jaro 8.kolo – bez závad  
 
Bod č. 3 – ostatní   
3.1. TJ Pátek – kolaudace malé UMT: STK vyzývá TJ Pátek k předložení kolaudačního 
rozhodnutí, ze kterého vyplývá že je na uvedené malé UMT možné hrát mistrovská utkání 
v souladu s platnými předpisy FAČR. Popř. k předložení projektové dokumentace k této hrací 
ploše.  
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3.1. Vzhledem k tomu že se bez omluvy nedostavil předvolaný hráč Fadrhonc Miroslav, hráč 
FAČR, ID90060180, předvolává STK tohoto hráče na jednání STK dne 9.6.2022 od 15,30 hodin 
v sídle OFS Nymburk. Hráč se dostaví na jednání STK v uvedeném termínu. 
 
 
 
 
    Zapsal: Myška v.r.                                         Karel Mašinda v.r.,  
            předseda STK OFS Nymburk 

 
 


