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Sportovně technická komise
Zápis č.5/21-22
z jednání konaného dne 12.8.2021 od PER ROLLAM.
Bod č. 1 – kontrola zápisu č. 4/21-22
Bez závad
Bod č. 2 – došlá pošta
2.1. přihláška st. žáků Viktorie Radim do soutěží organizovaných OFS Nymburk ze dne
17.7.2021. STK bere na vědomí a souhlasí. Mužstvo st. žáků bude zařazeno do
soutěže OP st. žáků. V souvislosti s tím schvaluje STK i změnu termínové listiny a
přelosování této soutěže na 12 mužstev. Změnu v IS zajistí Roman Myška.
2.2. přípis AFK Semice ze dne ze dne 22.7.2021 – odhlášení mužstva dorostu. STK
bere na vědomí.
2.3. přípis TJ Křinec a Trnavan Rožďalovice ohledně odhlášení mužstev st.žáků ze dne
23.7.2021ohledně odhlášení soutěží a zároveň založení sdruženého týmu těchto klubů
v soutěži OP st.žáci. STK bere na vědomí.
2.4. přípis TJ Sokol Stará Lysá ze dne 24.7.2021 – odhlášení 3. třídy a přihlášení 4.
třídy. STK bere na vědomí.
2.5. přípis TJ Seletice ze dne 10.8.2021 – odhlášení 3. třídy a příhlášení 4. třídy. STK
bere na vědomí. Dále viz bod 4.2. tohoto zápisu.
Bod č. 3 – příprava soutěžního ročníku 2021/2022
3.1. STK zařazuje mužstvo st.žáků Viktorie Radim do soutěží organizovaných OFS
Nymburk. Mužstvo st. žáků bude zařazeno do soutěže OP st. žáků. V souvislosti s tím
schvaluje STK i změnu termínové listiny a přelosování této soutěže na 12 mužstev.
Změnu v IS zajistí Roman Myška.
3.2. STK bere na vědomí odhlášení mužstva dorostu AFK Semice. Přelosování a
změny v IS zajistí Roman Myška.
3.3. STK zařazuje sdružený tým st. žáků Rožďalovice/Křinec do soutěže OP sta.žáků.
Změny v IS a přelosování zajistí Roman Myška.
3.4. STK zařazuje mužstvo TJ Sokol Stará Lysá do 4. třídy sk. A. Zároveň STK doplňuje
3.třídu sk. D o mužstvo SK Hořátev. Přelosování a změnu v IS zajistí Karel Mašinda.
3.5. STK zařazuje mužstvo TJ Seletice do 4. třídy sk. A. Zároveň STK doplňuje 3.třídu
sk. D o mužstvo SS Ostrá B. Přelosování a změnu v IS zajistí Karel Mašinda.
Bod č. 4 – ostatní
4.1. STK provedla na základě požadavků klubů změny u domácích utkání a dále změny
v rozlosování viz bod 3.1. až 3.5. tohoto zápisu.
4.2. vzhledem k odhlášení soutěže po zveřejnění losovacího aktivu předává STK
mužstvo TJ Seletice k projednání do DK s návrhem uložení finanční pokuty dle RMS a
SŘ ve výši Kč 10.000,-. Vzhledem k tomu že mužstvo TJ Seletice odhlásilo soutěž ještě
před začátkem soutěží navrhuje STK finanční pokutu pouze v 50% výši oproti RMS.

Zapsal: Myška v.r.

Karel Mašinda v.r.,
předseda STK

