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  Sportovně technická komise 

Zápis č.36/21-22 

 

z jednání konaného dne 23.6.2022 v sídle OFS Nymburk, Nerudova 512/10, Nymburk.   
Přítomni: Mašinda, Doubek, Myška, Bosák, Tangl 
Omluveni:  
Bod č. 1 – došlá pošta  
1.1. SK Sokoleč – doklad o úhradě Kč 3.000,- ve prospěch Sokol Krchleby. STK bere na 

vědomí. 
1.2. Sokol Běrunice – doklad o úhradě Kč 500,- ve prospěch TJ Sány/Opolany. STK bere na 

vědomí. 
1.3. TJ Pátek – soupisky z turnaje mladší přípravky. STK bere na vědomí. 
1.4. TJ Pátek – kolaudační souhlas s užíváním stavby. Viz bod 3.1. tohoto zápisu. 
Bod č. 2 – kontrola soutěží   
OP muži 15. kolo – bez závad 
3.třída jaro sk.A o postup 14.kolo – bez závad 
3.třída jaro sk.B o postup 14.kolo – bez závad, až na utkání 2021218A4B1401 Straky – 
Velenice, kde VM hostů nepotvrdil ZoU. STK ukládá mužstvu SK Velenice dle RMS a SŘ 
pořádkovou pokutu ve výši Kč 200,-. Pokuta bude připsána na sběrnou fakturu. 
3.třída jaro sk.C o udržení 14.kolo – bez závad  
3.třída jaro sk.D o udržení 14.kolo – bez závad, až na utkání 201218A4D1404 Milovice B – 
Dymokury, kde hosté nezajistili AR2. STK ukládá mužstvu FK Dymokury dle RMS a SŘ 
pořádkovou pokutu ve výši Kč 500,-. Pokuta bude připsána na sběrnou fakturu. STK dále 
ukládá mužstvu FK Dymokury uhradit ve prospěch AFK Milovice Kč 500,-. Doklad o úhradě 
předloží FK Dymokury na OFS Nymburk nejpozději do 29.6.2022. 
Starší dorost sk. o postup jaro 2022 14.kolo – bez závad, až na utkání 2021218C1C1403 SK 
Sokoleč – Sokol Nepolisy, ke kterému se domácí nedostavili. STK předává mužstvo SK 
Sokoleč k projednání do DK s návrhem trestu: kontumace utkání 0:3 ve prospěch hostů a 
uložení finanční pokuty ve výši Kč 1.000,-. STK přihlédla k tomu že domácí tuto skutečnost 
oznámili s předstihem. 
Dále na utkání 2021218C1C1302 Nepolisy – Cidlinská FA, ke kterému se hosté nedostavili. 
STK předává mužstvo Cidlinská FA k projednání do DK s návrhem trestu: kontumace utkání 3:0 
ve prospěch domácích a uložení finanční pokuty ve výši Kč 1.000,-. STK dále ukládá dle RMS a 
SŘ mužstvu Cidlinská FA pořádkovou pokutu ve výši Kč 1.000,-. Pokuta bude přisána na 
sběrnou fakturu. 
 
Starší dorost sk. o umístění jaro 2022 14.kolo - bez závad 
Starší žáci nadstavby 3. kolo – bez závad 
Fotbalservis OP mladší žáci nadstavba 2.kolo -  bez závad, až na utkání 20212018F2G0201 
Poříčany – Opočnice/Velenice, kte kterému se hosté nedostavili. STK předává mužstvo 
Opočnice/Velenice k projednání do DK s návrhem trestu: kontumace utkání 3:0 ve prospěch 
domácích a uložení finanční pokuty ve výši Kč 500,-. 
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Mladší přípravka sk. A jaro – STK vyzývá TJ Pátek k nahlášení všech informací z utkání  
2021218H3C0903 TJ Pátek U8 – Polaban Nymburk C (není vyplněn ZoU). Informace zašlete 
na info@ofsnymburk.cz nejpozději do 22.6.2022 do 12,oo hodin. 
 
Bod č. 3 – ostatní   
3.1. TJ Pátek – kolaudace malé UMT: STK se po přezkoumání dodaných informací od TJ Pátek 
a po osobní prohlídce uvedené UMT zástupci STK (Myška Roman, Bosák Michal) a předsedy 
OFS Nymburk (Nehasil Karel), která proběhla dne 12.6.2022 při závěrečném turnaji 
 
 
 
  
předpřípravek rozhodla z důvodu ohrožení zdraví a bezpečnosti hráčů (malé výběhové zóny + 
betonová zeď v bezprostřední blízkosti postranní čáry) nekolaudovat tuto malou UMT jako 
oficiální hrací plochu pro utkání organizovaná OFS Nymburk - FAČR.  
3.2. Na jednání STK se dostavil předvolaný hráč Fadrhonc Miroslav, hráč FAČR, ID90060180 
ve věci neoprávněného startu v utkání 2021218A5B0903 Seletice – Drahelice. STK ověřila 
totožnost uvedeného hráče. Hráč svoje pochybení přiznává s tím že skutečně nastoupil u 
uvedeném utkání neoprávněně. STK předává uvedeného hráče k projednání do DK s návrhem 
trestu: zastavení závodní činnosti na 8 SU od 15.5.2022. 
Termín pro podání přihlášek do soutěžního ročníku 2022/2023 je do 30.6.2022. 
 
 
 
 
    Zapsal: Myška v.r.                                         Karel Mašinda v.r.,  
            předseda STK OFS Nymburk 
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