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Sportovně technická komise
Zápis č.8/19-20
z jednání konaného dne 10.10.2019 od 15.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK
Nymburk
Přítomni: Mašinda, Doubek, Myška
Omluven: Kudrna
Bod č. 1 – Kontrola zápisu č. 06/19-20
Bez závad.
Bod č. 2 – Došlá pošta
2.1. Žádost TJ Sokol Všechlapy, změna soupisky A mužstva, přiložena lékařská
zpráva ze dne 13.8.2019. STK žádost zamítá.
2.2. přípis KR za porušení článku 9 RS OFS Nymburk – STK bere na vědomí
2.3. přípis TJ Seletice – nedostavení se k utkání 2019218A2B0804 – STK bere na
vědomí.
Bod č. 3 – Schvalování soutěží
3.1
Postřižinský přebor muži 7.kolo - bez závad
3.2. III.A 7.kolo - bez závad, až na utkání 2019218A2A0703 Kamenné Zboží –
Kounice, které nebylo dohráno pro nedostatečný počet hráčů hostujícího mužstva. STK
předává mužstvo Kounice k projednání do DK s návrhem trestu kontumace utkání ve
prospěch domácích s ponecháním výsledku dosaženého v utkání a finanční pokuty ve
výši Kč 1.500,-.
3.3. III.B 7.kolo - bez závad, až na utkání 2019218A2B0704 Všechlapy A – Velenice,
které nebylo dohráno pro nedostatečný počet hráčů hostujícího mužstva. STK předává
mužstvo Velenice k projednání do DK s návrhem trestu kontumace utkání ve prospěch
domácích s ponecháním výsledku dosaženého v utkání a finanční pokuty ve výši Kč
1.500,-.
3.4. IV.A 7.kolo - bez závad
3.5. IV.B 7.kolo - bez závad, až na utkání 23019218A3B0703 Chleby – Straky B, ke
kterému se hosté nedostavili. STK předává mužstvo TJ Straky B k projednání do DK
s návrhem trestu kontumace utkání 3:0 ve prospěch domácích a uložením finanční
pokuty ve výši Kč 1.000,- pro OFS. STK dále ukládá mužstvu TJ Straky B uhradit ve
prospěch TJ Chleby Kč 3.000,-. Doklad o úhradě doloží TJ Straky B na OFS Nymburk
nejpozději do 16.10.2019.
3.6. OP dorostu 7.kolo – bez závad až na utkání 2019218C1A0701 Slovan
Poděbrady – Cidlinská FA které nebylo sehráno pro nezpůsobilou hrací plochu.
Náhradní termín utkání STK po dohodě klubů stanovila na 14.10.2019 od 18,30 hodin
na UMT 3G v areálu FK Bohemia Poděbrady.
3.7. Fotbalservis.cz OP st.žáci 7.kolo – bez závad
3.8. OS starší žáci 7+1 7.kolo – bez závad
3.9. Fotbalservis.cz OP ml.žáci sk. A 7.kolo – bez závad
3.10. Fotbalservis.cz OP ml.žáci sk. B 7.kolo – bez závad
3.11. starší přípravka sk. A 6.kolo – bez závad
3.12. starší přípravka sk. B 6.kolo – bez závad, až na utkání 2019218G2B0606 AFK
Milovice 10- AFK Sadská C, kde nebyl přítomen hl.pořadatel. STK ukládá mužstvu AFK
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Milovice pořádkovou pokutu dle RS a SŘ ve výši Kč 200,-. Pokuta bude připsána na
sběrnou fakturu.
3.13. starší přípravka sk. C 6.kolo – bez závad, až na utkání 2019218C2C0602 FC
Rožďalovice – SK Městec Králové, kde u týmu hostí není uveden vedoucí mužstva a po
utkání není zápis od VD hostí potvrzen. STK ukládá mužstvu SK Městec Králové
pořádkovou pokutu dle RS a SŘ ve výši Kč 200,-. Pokuta bude připsána na sběrnou
fakturu.
3.14. mladší přípravka sk. A 6.kolo – bez závad, až na utkání 2019218H1A0604
Polaban Nymburk B – Opočnice, které vedoucí obou mužstev nepotvrdili. STK ukládá
oběma mužstvům dle RS a SŘ pořádkovou pokutu ve výši Kč 100,-. Pokuty budou
připsány na sběrnou fakturu.
3.15. mladší přípravka sk. B 6.kolo – bez závad, až na utkání 2019218H1B0603
Bohemia Poděbrady B – SS Ostrá, které vedoucí mužstva hostů nepotvrdil. STK ukládá
mužstvu SS Ostrá pořádkovou pokutu dle RS a SŘ ve výši Kč 100,-. Pokuta bude
připsána na sběrnou fakturu. Dále na utkání 2019218H1B0602 Slovan Lysá n.L. –
Polaban Nymburk, které vedoucí obou mužstev nepotvrdili. STK ukládá oběma
mužstvům dle RS a SŘ pořádkovou pokutu ve výši Kč 100,-. Pokuty budou připsány na
sběrnou fakturu.
Bod č. 4 – Ostatní
4.1. Porušení ustanovení čl. 9 RS OFS a § 53 SŘ:
Bobnice/Dvory A
utkání 2019218A3B0704, pokuta Kč 300,FK Dymokury
utkání 2019218E2A0701, pokuta Kč 300,Kounice
utkání 2019218A2A0703, pokuta Kč 300,Třebestovice
utkání 2019218A1A0704, pokuta Kč 300,Bříství
utkání 2019218A3A0706, pokuta Kč 300,Křečkov B
utkání 2019218A3B0606, pokuta Kč 300,Jičíněves/Kopidlno
utkání 2019218C1A0706, pokuta Kč 300,Všechny pokuty budou připsány na sběrné faktury klubů.
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: Myška Roman

Karel Mašinda v.r.,
předseda STK

