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  Sportovně technická komise 

Zápis č.2/22-23 
 

z jednání konaného dne 25.8.2022 v sídle OFS Nymburk, Nerudova 512/10, Nymburk.   
Přítomni: Mašinda, Myška, Doubek, Bosák, Tangl online 
Omluveni:  
Bod č. 1 – došlá pošta  
1.1. SK Polaban Nymburk – dodatečné přihlášení dalšího mužstva mladší přípravky. STK 

souhlasí a zařazuje mužstvo do soutěže mladší přípravka sk. B místo „volný los“. 
Rozlosování bude v IS provedeno nejpozději do 26.8.2022 do 12,oo hodin. 

1.2. Sokol Opočnice/Velenice – požadavek na hřiště pro podzimní část v soutěži st. žáci 7+1 
na hřiště Velenice. STK souhlasí. Změna byla provedena v IS. 

1.3. Sokol Bobnice/Budiměřice – žádost o změnu termínu utkání při souběhu mladších a 
starších žáků. Dále viz bod.2.1. tohoto zápisu. 

1.4. TJ Pátek – odhlášení mužstva dorostu U19 ze soutěžního ročníku 2022/2023. STK bere 
na vědomí. Dále viz bod 2.2. tohoto zápisu. 

1.5. Sokol Všejany – rekonstrukce sprch. STK bere na vědomí a předává info KR. 
Bod č. 2 – ostatní   
2.1.     STK nemůže měnit termíny utkání bez souhlasu obou mužstev přes IS FAČR. Pokud se 
mužstvo Bobnic nedohodne se soupeřem na změně termínu přes IS FAČR zůstávají v platnosti 
současné termíny utkání. 
2.2.     STK předává mužstvo dorostu TJ Pátek U19 dle ust. §7 odst.2 SŘ FAČR (odstoupení ze 
soutěže po losovacím aktivu) k projednání do DK s návrhem trestu: uložení finanční pokuty ve 
výši Kč 5.000,-. V souvislosti s odhlášením mužstva dorostu TJ Pátek U19 budou mít mužstva 
v původním termínu utkání s tímto mužstvem volno. Změny v rozlosování budou v IS nejpozději 
do 25.8.2022 do 12,oo hodin. 
2.3. STK provedla kontrolu soupisek A mužstev v IS FAČR. Bez závad. 
2.4. STK ve spolupráci s KR bude v období od 27.8.2022 do 18.9.2022 prostřednictvím 
rozhodčích kontrolovat stav a čistotu v kabinách rozhodčích. Uvedené poznatky rozhodčí uvede 
do zprávy o utkání v ZoU. Případné nedostatky bude řešit STK. 
 
 
 
 
 
    Zapsal: Myška v.r.                                         Karel Mašinda v.r.,  
            předseda STK OFS Nymburk 

 
 


