Okresní fotbalový svaz
Nymburk
Nerudova 512/10, 288 02 Nymburk
E-mail: info@ofsnymburk.cz

Sportovně technická komise
Zápis č.16/19-20
z jednání konaného dne 18.6.2020 od 13.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK
Nymburk
Přítomni: Mašinda, Doubek, Myška, Noll
Omluven: Kudrna
Bod č. 1 – kontrola zápisu č. 15/19-20
Bez závad
Bod č. 2 – přípis TJ Sokol Běrunice
STK obdržela přípis od TJ Sokol Běrunice týkající se administrativní chyby v ZoU a to
konktrétně: 2018218A2B2107, 2018218A2B2202, 2018218A2B2001 a dále vyjádření
od pojišťovny ze kterého vyplývá že hráči nebude poskytnuto pojistné plnění protože dle
ZoU který je veřejně dostupný v IS FAČR tento hráč nastoupil v uvedených utkáních.
Přípis se týká záměny hráčů v ZoU, kdy je v ZoU uveden hráč Pecen Tomáš,
ID91010363, ale podle vyjádření TJ Sokol Běrunice měl být uveden hráč Peev Plamen,
ID91122122. TJ Sokol Běrunice žádá STK o vyjádření a potvrzení, že tento hráč ve
skutečnosti nenastoupil.
STK konstatuje, že v již ukončeném soutěžním ročníku 2018/2019 nelze tuto skutečnost
jednoznačně prokázat a také že uzavřený soutěžní ročník nejde změnit. Nelze změnit
ani ZoU v již uzavřeném soutěžním ročníku.
Bod č. 3 – přihlášky do soutěžního ročníku 2020/2021
3.1
TJ Jíkev přijala možnost postupu do 1.B třídy SKFS. Na základě této skutečnosti
a v souladu se SŘ STK oslovila kluby SK Městec Králové B a TJ Předhrádí (vítězové
III.tříd) s nabídkou postupu do OP OFS Nymburk. STK očekává vyjádření od těchto
klubů nejpozději do pondělí 22.6.2020 do 10,oo hodin.
3.2. STK provedla kontrolu přihlášek do soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021
v kategorii dospělých. Seznam přihlášených mužstev bude zveřejněn na stránkách
OFS Nymburk (www.ofsnymburk.cz) a na úřední desce
(https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/260#uredni-deska).
3.3. Kontrolu přihlášek do soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021 v kategorii
mládeže provede STK do 22.6.2020. STK upozorňuje TJ Pátek na doručení přihlášek
v kategoriích mládeže na předepsaném formuláři nejpozději do pondělí 22.6.2020 do
10,oo hodin.
3.4. Za pozdní podání přihlášek ukládá STK v souladu s RS a SŘ FAČR pořádkovou
pokutu ve výši Kč 1.000,- těmto klubům: TJ Seletice, TJ Sokol Sloveč, TJ Sokol Lipník,
AFK Sokol Semice B, TJ Sokol Vrbice. Pokuty budou připsány na sběrné účty klubů.

Zapsal: Myška Roman

Karel Mašinda v.r.,
předseda STK

