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.8 ze dne 11.09.2018
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 (5. kolo)
schváleno (3. kolo)
schváleno (3. kolo)
schváleno (3. kolo)
schváleno (3. kolo)
schváleno (3. kolo)
schváleno (3. kolo)
schváleno (3. kolo)

------------------------------------------------------------------------------------------------Změna termínů utkání – dohoda klubů (STK bere na vědomí)
OP II. třída muži
11. kolo

MILENOVICE – PODOLÍ II.

20.10.

15:00 Milenovice

------------------------------------------------------------------------------------------------OS III. třída muži
2. kolo

VRÁŽ – SEMICE „B“

16.09.

16:00 Čimelice

------------------------------------------------------------------------------------------------OP starší žáci
3. kolo

ČIMELICE - BERNARTICE

21.09.

17:00 Čimelice

------------------------------------------------------------------------------------------------RŮZNÉ
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 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 opětovně žádá oddíly: Borovany, TJ Sokol Čížová, Krč, Semice o zaslání seznamu
trenéru pro soutěžní ročník 2018/2019 u všech svých družstev zařazených v soutěžích OFS
Písek, a to do pondělí 17.09.2018.
STK dále žádá oddíly Čimelice, Králova Lhota a Mirovice o doplnění fotokopií trenérských
průkazů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Turnaj - „NÁBOR PŘÍPRAVEK“ se uskuteční v sobotu 22.09.2018 od 9:00 na hřišti v
Mirovicích. Sraz trenérů a vedoucích mužstev v 08:45. Sraz mužstev již v 08:30 hod.
Oddíly, které mají zájem se zúčastnit tohoto kola se mohou přihlásit na email:
peklo.vrata@seznam.cz do pondělí 17.09.2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OP mladší žáci: SK Mirovice – FC Písek „D“, 09.09.2018
V zápise o utkání je uvedeno, že se k zápasu nedostavil delegovaný rozhodčí. STK předává
informaci ohledně nedostavení se rozhodčího KRaD.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OP starší žáci: SK Mirovice – TJ Božetice, 09.09.2018
V zápise o utkání je uvedeno, že se k zápasu nedostavil delegovaný rozhodčí. STK předává
informaci ohledně nedostavení se rozhodčího KRaD.

------------------------------------------------------------------------------------------------Poplatky a pokuty STK:
STK uděluje oddílu FC AL-KO Semice poplatek za schválení dohody méně než 10 dní před
původně stanoveným termínem utkání OS III. třídy mužů FK SDH Vráž - FC AL-KO Semice
„B“, a to ve výši 1.000,- Kč, dle SŘ § 10, odst. 1b)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK ukládá oddílům Borovany, TJ Sokol Čížová, Krč, Semice pokutu ve výši 100,- Kč, dle
RS, příloha č. 3, odst. f) – nerespektování nařízení vydaných řídícím orgánem OFS Písek –
nedodání seznamu trenéru.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OP II. třída mužů: TJ Sokol Čížová „B“ – FK IPD service Kestřany, 2018314A1A0506,
18.09.2018
V zápise o utkání je rozhodčím uvedeno, že po skončení utkání došlo k polití rozhodčího a
asistenta rozhodčího hozeným pivem v plastovém kelímku (příznivec identifikován jako
Cvaniga David) Hlavním pořadatelem byla ihned sjednána náprava a Cvaniga David byl
vyveden mimo sportovní areál.
STK předává domácí klub TJ Sokol Čížová „B“ DK - za výtržnosti jejího fanouška při
mistrovském utkání.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání STK bude v úterý dne 18.09.2018 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

