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  Sportovně technická komise 

Zápis č.7/22-23 
 

z jednání konaného dne 29.9.2022 v sídle OFS Nymburk, Nerudova 512/10, Nymburk.   
Přítomni: Mašinda, Doubek, Bosák, Tangl online 
Omluveni: Myška 
Bod č. 1 – došlá pošta  
1.1. Slovan Poděbrady – vyjádření k udělení pokuty (STK č.6 2022/2023). STK bere na 

vědomí. Dále viz bod 3.1. tohoto zápisu. 
Bod č. 2 – kontrola soutěží   
OP muži 8.kolo – bez závad 
3.třída sk.A 8.kolo – bez závad  
3.třída sk.B 8.kolo – bez závad, až na utkání 2022218A2B0804 Sokol Sloveč – Slovan 
Poděbrady B, ke kterému se domácí nedostavili. STK předává mužstvo Sokol Sloveč 
k projednání do DK s návrhem trestu: kontumace utkání 0:3 ve prospěch hostů a uložení 
finanční pokuty ve výši Kč 2.000,-. 
4. třída sk.A 8.kolo – bez závad, až na utkání 2022218A3A0803 Struhy B – Kounice, kde nebyla 
v pořádku kabina rozhodčího (viz. ZoU). STK vyzývá Sokol Struhy B k odstranění těchto závad 
do příštího domácího utkání. 
4. třída sk.B 8.kolo – bez závad, až na utkání 2022218A3B0807 Žitovlice/Pojedy – 
Sány/Opolany B, kde hosté podali protest. Dále viz bod 3.2. tohoto zápisu. STK dále vlastním 
šetřením a z vyjádření RO utkání zjistila, že nebyla dostatečně zabezpečena pořadatelská 
služba. STK ukládá mužstvu SK Žitovlice/Pojedy dle SŘ (porušení §40,§45i,§45k,§45u,§46 
odst.2) a RMS pořádkovou pokutu ve výši Kč 2.000,-. Pokuta bude připsána na sběrnou 
fakturu. 
Starší dorost sk. A 8. a 14. kolo – bez závad 
Starší dorost sk. B 8. a 14. kolo - bez závad 
Fotbalservis OP st.žáci 9. a 12. kolo – bez závad, až na utkání 2022218E1A1203 Drahelice – 
B.Poděbrady B, ke kterému se hosté nedostavili. STK předává mužstvo FK Bohemia 
Poděbrady B k projednání do Dk s návrhem trestu: kontumace utkání 3:0 ve prospěch 
domácích a uložení finanční pokuty ve výši Kč 1.000,-. 
Okresní soutěž st.žáci 7+1 8. kolo – bez závad 
Fotbalservis OP ml. žáci sk.A 8. kolo – bez závad 
Fotbalservis OP ml.žáci sk.B 8. kolo – bez závad 
Starší přípravka sk. A 4.kolo –  bez závad 
Starší přípravka sk. B 4.kolo –  bez závad 
Mladší přípravka sk. A 4.kolo – bez závad, až na utkání 2022218H1A0405 Slovan Lysá n.L. – 
Slovan Poděbrady, které hosté odehráli bez VM. STK ukládá mužstvu Slovan Poděbrady dle 
SŘ a RMS pořádkovou pokutu ve výši Kč 200,-. Pokuta bude připsána na sběrnou fakturu. 
Mladší přípravka sk. B 4.kolo – bez závad, až na utkání 2022218H1B0401 Polaban Nymburk B 
– TJ Dvory, které domácí odehráli bez VM. STK ukládá mužstvu Polaban Nymburk dle SŘ a 
RMS pořádkovou pokutu ve výši Kč 200,-. Pokuta bude připsána na sběrnou fakturu. Dále na 
utkání 2022218H1B0402 Kostelní Lhota – Slovan Lysá n.L., které host odehráli bez VM. STK 
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ukládá mužstvu Slovan Lysá n.L. dle SŘ a RMS pořádkovou pokutu ve výši Kč 200,-. Pokuta 
bude připsána na sběrnou fakturu. 
 
Bod č. 3 – ostatní   
3.1.  Slovan Poděbrady, vyjádření k udělené pokutě. 
STK vlastním šetřením zjistila, že vyjádření zástupce Slovanu Poděbrady o oprávněné a od 
pokuty upouští.  
3.2. Protest mužstva Sokol Sány/Opolany B 
STK projednala protest mužstva Sokol Sány/Opolany B podaný k utkání 2022218A3B0807 SK 
Žitovlice/Pojedy – Sokol Sány/Opolany B. Při projednání vycházela STK z vyjádření k protestu 
od rozhodčího utkání, z vyjádření SK Žitovlice/Pojedy a také z vlastního šetření.  
Rozhodnutí o protestu: Protestu se vyhovuje v bodu 1 a částečně v bodu 2. Od poplatku za 
projednání protestu se v souladu s §27 odst.5 Procesního řádu upouští.  
3.3. Změny termínu utkání: 
2022218C1A0901 Cidlinská FA – Nepolisy. Poplatek za změnu termínu utkání ve výši Kč 400,- 
bude připsán na sběrnou fakturu Cidlinská FA. 
 

                                         Karel Mašinda v.r.,  
            předseda STK OFS Nymburk 

 
 


