SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE OFS PÍSEK
Tylova ulice 395 , 397 01 Písek, TŘEŠTÍK Petr mob: 606 66 88 98 nebo 604 856 457

------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis STK č.6 ze dne 28.08.2018
Přítomni: Třeštík Petr, Řezáč Michal, Vratislav Peklo
Nepřítomni:

Mistrovská utkání
OP II. třída muži
OS III. třída muži
OP starší žáci
OP mladší žáci

OP starší přípravka „A“ OP starší přípravka „B“ OP mladší přípravka I. OP mladší přípravka II. -

schváleno (3. kolo)
schváleno (1. kolo)
schváleno (1. kolo) - mimo Čimelice/Sepekov a Bernartice/Božetice – změna ter. 28.9.
schváleno (1. kolo) - mimo Čimelice/Semice - změna termínu 28.9.
schváleno (1. kolo)
schváleno (1. kolo) - mimo spol. Kluky-Albrechtice/FC ZVVZ - změna termínu 31.8.
schváleno (1. kolo)
schváleno (1. kolo)

------------------------------------------------------------------------------------------------Změna termínů utkání – dohoda klubů (STK bere na vědomí)
OS III. třída mužů
5. kolo

ZÁHOŘÍ – HRAZÁNKY

23.09.

16:00 Záhoří

------------------------------------------------------------------------------------------------RŮZNÉ
STK žádá oddíly, aby si překontrolovaly na IS-systému rozlosování svých mužstev.
V případě zjištění nesrovnalostí, prosíme, kontaktovat Michala Řezáče na tel. 604 856 457
nebo na email ofspisek@seznam.cz.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK upozorňuje oddíly, že dle SŘ § 8, odst. 4 došlo k uzavření automatických hlášenek v
IS-systému pro oddíly.
V současné době lze změnit termín utkání POUZE SE SOUHLASEM SOUPEŘE.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pohár „A-ROYAL CUP OFS PÍSEK“
2. KOLO – 28.09.2018 16:00
SEMICE „B“
- ALBRECHTICE „A“
Semice
SEPEKOV „B“
- PODOLÍ II.
Sepekov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK a KM informují kluby o pořádaní TURNAJE OKRESNÍCH VÝBĚRŮ v Protivíně v
úterý 11.09.2018 od 09:00 výběrů OFS Písek, OFS Tábor, OFS Strakonice a OFS Jindřichův
Hradec. Turnaj je určen pro chlapce ročník 2007-2008 a výběr děvčat.
Nominační listiny hráčů budou zaslány emailem organizačním pracovníkům klubů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK upozorňuje oddíly mužů, že dle SŘ platí v soutěžním ročníku 2018/2019:
Ve všech soutěžích mužů OFS Písek, musí hostující družstvo respektovat barvy dresů
domácího družstva tak, jak je uvedeno v RS. Dresy hostujících družstev musí být zřetelně
odlišné od nahlášené barvy domácího oddílu. Nedodržení tohoto ustanovení hostujícím
družstvem bude bráno jako nerespektování RS. V případě, že domácí oddíl by chtěl nastoupit
v jiné odlišné sadě, toto včas (min. 3 dny před utkáním)‚ oznámí hostujícímu oddílu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK žádá všechny oddíly o zaslání „Seznamu trenérů“ pro soutěžní ročník 2018/2019
u všech svých družstev zařazených v soutěžích OFS Písek, a to do pondělí 03.09.2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK obdržela email s oficiálním odhlášením oddílu SK SIKO Čimelice „B“ s razítkem a
podpisem statutárního zástupce klubu.
STK na svém řádném zasedání dne 28.08.2018 rozhodla takto:
Podle SŘ § 7, odst. 2 navrhuje k projednání disciplinárního přečinu odhlášení družstva
SK SIKO Čimelice „B“ ze soutěže s návrhem disciplinárního trestu vyloučení oddílu ze
soutěže OS III. třídy mužů.
Dle SŘ § 14, odst. 6) je družstvo SK SIKO Čimelice„B“ zařazeno na poslední místo
v tabulce.
STK jako řídící orgán soutěže uděluje oddílu SK SIKO Čimelice pokutu ve výši 10.000,- Kč
za vystoupení družstva ze soutěže po losovacím aktivu, dle RS, příloha 3, odst. c).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK obdržela email od oddílu SK Mirovice ohledně povolení startu hráček kategorii.
STK povoluje start hráčky: Stupková Karolina ID 05111179 za mladší žáky a hráčky Ťuková
Nela ID 08061126 za starší přípravku.
STK žádá oddíly hrající výše uvedené soutěže, aby toto vzaly na vědomí.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OP mladší přípravka I.: FC ZVVZ „B“ – TJ Hradiště „A“, 23.08.2018
V zápise o utkání je uvedeno, že se nedostavil delegovaný rozhodčí Smola Martin ID
03010223. Utkání po dohodě odřídil Jordán Ondřej. STK předává rozhodčího k řešení KRaD.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OP starší přípravka „B“: FC PÍSEK „B“ - spol. MIROVICE/ČIMELICE, 24.08.2018
V zápise o utkání je uvedeno, že se nedostavil delegovaný rozhodčí Řezáč Jakub ID
00080157. Utkání po dohodě odřídil Houdek Radoslav. STK předává rozhodčího k řešení
KRaD.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK po kontrole ZOU v IS-systému 1. kola soutěží zjistila drobné nedostatky.
STK žádá oddíly, aby jejich administrátoři věnovali větší pozornost vyplňování ZOU
v IS-systému před začátkem utkání, ale i po jeho skončení. Zejména potvrzení zápisu
domácím oddílem, hostujícím oddílem, uvedením kapitána, hlavního pořadatele, vedoucího
družstva, správná čísla dresů u jednotlivých hráčů a správný počet náhradníků dle „Pravidel
malých forem fotbalu“ - viz http://www.ofspisek.cz/clanky/soubory-ke-stazeni.html.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poplatky a pokuty STK:
STK uděluje oddílu TJ Albrechtice nad Vltavou pokutu ve výši 100,- Kč dle RS, příloha č. 3,
odst. a) za pozdní vložení soupisky do IS-systému.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání STK bude v úterý dne 04.09.2018 od 15,00 hod. ve sportovní hale v Písku.
Proti rozhodnutí STK se mohou oddíly odvolat do 7 dnů k ORK OFS Písek. Poplatek za odvolání
stanoví příloha č. 1 Procesního řádu FAČR a musí se uhradit před podáním odvolání.

Třeštík Petr v.r.

Vratislav Peklo

předseda STK OFS Písek

předseda KM OFS Písek

