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Sportovně technická komise
Zápis č.17/19-20
z jednání konaného dne 2.7.2020 od 13.00 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK
Nymburk
Přítomni: Mašinda, Doubek, Myška,
Omluven: Kudrna
Bod č. 1 – kontrola zápisu č. 16/19-20
Bez závad
Bod č. 2 – rozdělení do skupin a herní systém soutěží, termínová listina
2.1. STK provedla rozdělení přihlášených mužstev do jednotlivých skupin a to:
OP dospělí
- 14 mužstev
III. třídy dospělí
- 3 skupiny(A,B,C) po 11ti mužstev, celkem 33 mužstev
IV. třídy dospělí
- 2 skupiny (A,B), skupina A 10 mužstev, skupina B 9 mužstev,
celkem 19 mužstev
OP dorostu
- 15 mužstev
OP st.žáků 10+1 - 11 mužstev
OS st.žáků 7+1
- 13 mužstev
OP ml.žáků 7+1
- 2 skupiny (A,B), každá skupina 9 mužstev, celkem 18 mužstev
st. přípravky
- 3 skupiny (A,B,C), každá skupiny 10 mužstev, celkem 30 mužstev
ml.přípravky
- 2 skupiny (A,B), každá skupina 9 mužstev, celkem 148 mužstev
předpřípravky
- 10 mužstev (rozlosováno bude turnajově)
2.2. STK rozhodla o systému soutěží v jednotlivých skupinách. A to:
Herní systém okresní přebor dospělých, okresní přebor dorostu a st. žáků 7+1 každý s každým dvoukolově v období podzim - jaro, dle rozlosování.
Herní systém III. a IV. tříd - základní část 2kolově každý s každým v období podzim-jaro
+ nadstavba v jarní části soutěžního ročníku o celkové pořadí. Výsledky nadstavbové
části nemají vliv na postupy a sestupy v jednotlivých skupinách. O postupech a
sestupech rozhodne umístění mužstev v jednotlivých skupinách po skončení základní
části. Systém nadstavbové části bude zveřejněn v RS OFS Nymburk před začátkem
soutěžního ročníku 2020/2021.
Herní systém st. žáků 10+1 - základní část 2kolově + nadstavba v jarní části
soutěžního ročníku o celkové pořadí. Systém nadstavbové části bude zveřejněn v RS
OFS Nymburk před začátkem soutěžního ročníku 2020/2021.
Herní systém ml.žáků 7+1 - ve 2 skupinách po 9 mužstvech 2kolově + nadstavba
v jarní části soutěžního ročníku o konečné umístění. Systém nadstavbové části bude
zveřejněn v RS OFS Nymburk před začátkem soutěžního ročníku 2020/2021.
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Herní systém st. a ml. přípravek - každý s každým jednokolově v období podzim
regionální dělení do skupin.
Jaro dle výkonnosti v jednotlivých skupinách nebo u ml.přípravek turnajově.
Herní systém minipřípravek – turnajově, dle rozdělení do jednotlivých skupin podle
počtu přihlášených družstev, nebo do jedné skupiny

2.3. STK schvaluje termínovou listinu pro podzimní část soutěžního ročníku
2020/2021. Termínová listina bude zveřejněna na stránkách a úřední desce OFS
Nymburk.

Losovací aktiv OFS Nymburk pro SR 2020/21 se uskuteční dne 28.července
2020 a to pouze elektronicky. Připravené rozlosování bude zveřejněno na
webových stránkách OFS Nymburk po 16.7.2020.
Zapsal: Myška Roman

Karel Mašinda v.r.,
předseda STK

