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Sportovně technická komise
Zápis č.6/19-20
z jednání konaného dne 26.9.2019 od 15.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK
Nymburk
Přítomni: Mašinda, Doubek, Kudrna,
Omluven: Myška
Bod č. 1 – Kontrola zápisu č. 04/19-20
Bez závad až na bod 3.5.
Bod 3.5 se doplňuje o utkání 2019218A3B0403 Žitovlice /Pojedy – Netřebice
Po skončení utkání byla provedena kontrola totožnosti hráče domácích č. 12 Klouček
Miroslav ID 98051218. Byla prokázán neoprávněný start hráče družstva Žitovlice /
Pojedy. STK předává družstvo Žitovlice / Pojedy do DK s návrhem na kontumaci utkání
0-3 ve prospěch TJ Netřebice a návrhem uložení pokuty TJ Žitovlice ve výši 4.000,- Kč.
Bod č. 2 – Došlá pošta
Zápis DK číslo 4-vzat na vědomí
Bod č. 3 – Schvalování soutěží
3.1
Postřižinský přebor muži 5.kolo - bez závad, až na utkání 2019218A1A0506
Jíkev – Kostelní Lhota A, kde vykonávala funkci pořadatele a pomezního Ro tatáž
osoba. STK ukládá TJ Jikev pokutu 500,- Kč, která bude připsána na sběrnou fakturu
oddílu.
3.2. III.A 5.kolo - bez závad, až na utkání 2019218A2A0507 Stratov – Libice nad
Cidlinou, ke kterému se hosté nedostavili. STK předává družstvo Libice n.C. dle §7 odst
1 písm. d/ SŘ k projednání do DK s návrhem trestu. Kontumace utkání 3-0 ve prospěch
domácích a udělení finanční pokuty ve výši 1000,- Kč pro OFS splatnou na sběrnou
fakturu klubu, STK dále ukládá Libici n.C. uhradit poplatek 500,- Kč družstvu Stratova .
Doklad o uhrazení poplatku pro družstvo Stratova předloží do 10.10.2019 družtvo Libice
n.C.
3.3. III.B 5.kolo - bez závad
3.4. IV.A 4.kolo - bez závad
3.5. IV.B 4.kolo - bez závad
3.6. OP dorostu 5.kolo – bez závad
3.7. Fotbalservis.cz OP st.žáci 5.kolo – bez závad
3.8. OS starší žáci 7+1 5.kolo – bez závad, až na utkání 2019218E2A0505
Třebestovice – Stratov, kde za domácí nastoupil neoprávněně hráč Černý Adam,
ID04110562. STK předává mužstvo Třebestovice k projednání do DK s návrhem trestu
kontumace utkání ve prospěch hostů s ponecháním výsledku dosaženého v utkání. A
finanční pokuty 1000,- Kč.
3.9. Fotbalservis.cz OP ml.žáci sk. A 5.kolo – bez závad
3.10. Fotbalservis.cz OP ml.žáci sk. B 5.kolo – bez závad
3.11. starší přípravka sk. A 4.kolo – bez závad, až na utkání 2019218G2A0405 Sokol
Kostomlaty n. Lab.- AFK Sadská B ,kde je nesprávně vyplněn ZoU (hl. pořadatel a
vedoucí mužstva domácích je jedna osoba). STK ukládá mužstvu Kostomlaty n.L.
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pořádkovou pokutu dle RS a SŘ ve výši Kč 50,-. Pokuta bude připsána na sběrnou
fakturu.
3.12. starší přípravka sk. B 4.kolo – bez závad až na utkání 2019218G2B0402 TJ
Krchleby- SK Poříčany , kde hosté nemají vůbec vyplněn ZOU a tudíž i VD a není od
nich potvrzen. STK ukládá mužstvu SK Poříčany pořádkovou pokutu dle RS a SŘ ve
výši Kč 200,-. Pokuta bude připsána na sběrnou fakturu.
3.13. starší přípravka sk. C 4.kolo – bez závad
3.14. mladší přípravka sk. A .4.kolo – bez závad
3.15. mladší přípravka sk. B .4.kolo – bez závad,až na utkání Slovan Lysá - Litol
Mládež, kde domácí ani hosté nepotvrdili zápis o utkání. STK ukládá obou družstvům
pokutu ve výši 100,- Kč, pokuta bude připsána na sběrnou fakturu klubů.
Bod č. 4 – Ostatní
4.1. Porušení ustanovení čl. 9 RS OFS a § 53 SŘ:
SK Kostelní Lhota
utkání 2019218A1A0506, pokuta Kč 300,AFK Milovice B
utkání 2019218A2A0502, pokuta Kč 300,Kounice
utkání 2019218A2A0502, pokuta Kč 300,TJ Chleby
utkání 2019218A3B0504, pokuta Kč 300,FK Dymokury
utkání 2019218A2B0505, pokuta Kč 300,FK Dymokury B
utkání 2019218A3B0503, pokuta Kč 300,Všechny pokuty budou připsány na sběrné faktury klubů.
4.2. Změny termínu utkání:
 utkání 2019218E1A0105 Hrubý Jeseník – Slovan Lysá n.L., STK souhlasí,
poplatek za schválení změny termínu utkání ve výši Kč 200,- bude připsán na
sběrnou fakturu TJ Hrubý Jeseník

STK důrazně upozorňuje kluby na včasné a správné vyplňování ZoU v souladu
s ust. §53 Soutěžního řádu a článku 9 RS OFS Nymburk. Případné porušení
tohoto ustanovení ohlášené rozhodčím utkání bude STK pokutovat a to od 4.kola
příslušné soutěže.

Zapsal: Karel Mašinda

Karel Mašinda v.r.,
předseda STK

