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.10 ze dne 25.09.2018
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 (7. kolo)
schváleno (5. kolo)
schváleno (5. kolo)
schváleno (5. kolo)
schváleno (5. kolo)
schváleno (5. kolo)
schváleno (5. kolo)
schváleno (5. kolo)

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

ZÁHOŘÍ – KESTŘANY

(změna pořadatelství) 30.09. 14:00 Záhoří

------------------------------------------------------------------------------------------------OP starší přípravka sk. A
6. kolo
6. kolo
10. kolo

ZÁHOŘÍ – PROTIVÍN „B“ (změna pořadatelství) 29.09. 12:30 Záhoří
HRADIŠTĚ „B“ - SEMICE
27.09.
16:30 Hradiště
BERNARTICE – OSLOV
27.10.
11:00 Bernartice

------------------------------------------------------------------------------------------------OP mladší přípravka I.
8. kolo
7. kolo

ČÍŽOVÁ – HRADIŠTĚ „B“
BOŽETICE – ZVVZ „B“

06.10.
06.10.

10:00 Čížová
16:00 Božetice

------------------------------------------------------------------------------------------------RŮZNÉ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pohár „A-ROYAL CUP OFS PÍSEK“
2. KOLO – 28.09.2018 16:00
SEMICE „B“
- ALBRECHTICE „A“
Semice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK děkuje oddílu FC Dimmpl Mirovice za uspořádání „Turnaje - NÁBOR PŘÍPRAVEK“
v sobotu 22.09.2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
Většina administrativních chyb je způsobena častým kopírováním předchozích zápisů,
bez následné dostatečné kontroly!!!! Případné zjištěné nedostatky budou řešeny dle RS
a SŘ.

------------------------------------------------------------------------------------------------STK a KM dává na vědomí oddílům termín a místo konání „DOŠKOLENÍ LICENCE C“
Toto DOŠKOLENÍ se bude konat v termínu 02.11.2018 od 16:00 – 20:00 v OtavAreně v
Písku. Počet účastníků je omezen na 30 osob.,
Zájemci se musí hlásit pouze elektronicky na https://app.coachmanager.cz/registrace-kurzu
nebo www.fotbal.cz/treneři/elektronická přihláška na kurzy a semináře .
Dle sdělení předsedy OFS Písek lze naplánovat v našem okrese kromě „Doškolení“ i
„ŠKOLENÍ LICENCE C“, ale pouze na základě počtu přihlášených zájemců.
STK proto žádá oddíly, aby případné zájemce o ŠKOLENÍ nových trenérů licence C
nahlásily na mail ofspisek@seznam.cz.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK a KM informují kluby o pořádaní TURNAJE OKRESNÍCH VÝBĚRŮ
v Prachaticích v úterý 09.10.2018 od 09:00 výběrů OFS Písek, OFS Prachatice, OFS
Strakonice a OFS Český Krumlov. Turnaj je určen pro chlapce ročník 2007-2008 a výběr
děvčat.
Nominační listiny hráčů budou zaslány emailem organizačním pracovníkům klubů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OP starší žáci: SK SIKO Čimelice – TJ Sokol Bernartice, 21.09.2018
V zápise o utkání je uvedeno, že se nedostavil delegovaný rozhodčí. Utkání po dohodě odřídil
laik Tomáš Froněk. STK předává informaci o nedostavení se rozhodčího KRaD.

------------------------------------------------------------------------------------------------STK informuje kluby, že nahlášené změny utkání dohodou klubů jsou v IS-systému
změněny až ve chvíli potvrzení řídícím orgánem – zasedání STK OFS Písek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Turnaj - „NÁBOR PŘÍPRAVEK“ se uskuteční dle TL o víkendu 13.10.-14.10.2018.
Žádáme kluby, které mají zájem se kola zúčastnit, aby svou účast potvrdily na email:
peklo.vrata@seznam.cz do pondělí 08.10.2018. Oddíl, který má zájem toto kolo pořádat,
zašle rovněž nabídku na výše uvedený email do výše uvedeného termínu. Bližší informace o
místě konání a rozlosování turnaje budou upřesněny ve zprávě STK č. 12 dne 09.10.2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------Poplatky a pokuty STK:
STK uděluje oddílu TJ Sokol Záhoří poplatek za schválení dohody méně než 17 dní před
původně stanoveným termínem utkání OS III. třídy mužů TJ Sokol Záhoří – FK IPD service
Kestřany, a to ve výši 500,- Kč, dle SŘ, příloha č. 2, § 10, odst. 1a)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání STK bude v úterý dne 02.10.2018 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

