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.11 ze dne 02.10.2018
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. -

Pohár „A Royal CUP“

schváleno (8. kolo)
schváleno (6. kolo)
schváleno (6. kolo)
schváleno (6. kolo)
schváleno (6. kolo)
schváleno (6. kolo)
schváleno (6. kolo)
schváleno (6. kolo)
FC AL-KO Semice/TJ Albrechtice

6:1 (4:0)

schváleno

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

BOROVANY – ALBRECHTICE

06.10.

15:00 Borovany

------------------------------------------------------------------------------------------------OP starší žáci
7. kolo
8. kolo

ČIMELICE – KOVÁŘOV
BOŽETICE - MIROVICE

06.10.
14.10.

09:30 Čimelice
15:00 Božertice

------------------------------------------------------------------------------------------------OP starší přípravka A
9. kolo

OSLOV - ZÁHOŘÍ

20.10.

10:00 Oslov

------------------------------------------------------------------------------------------------RŮZNÉ
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 a
jsou součástí této úřední zprávy STK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 na
hřišti Hradiště. Žádáme kluby, které mají zájem se kola zúčastnit, aby svou účast potvrdily na
email: peklo.vrata@seznam.cz do pondělí 08.10.2018. Bližší informace o místě konání a
rozlosování turnaje budou upřesněny ve zprávě STK č. 12 dne 09.10.2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------STK informuje kluby ohledně startujících hráčů dle své věkové kategorie, a to:
- v soutěžích starších žáků U15
- narození 01.01.2004 a mladší
- v soutěžích mladších žáků U13
- narození 01.01.2006 a mladší
- v soutěžích starší přípravky U11
- narození 01.01.2008 a mladší
- v soutěžích mladší přípravky I. U9
- narození 01.01.2010 a mladší
- v soutěžích mladší přípravky II. U8
- narození 01.01.2011 a mladší
- v soutěžích mladší přípravky (turnaj/nábor) U7
- narození 01.01.2012 a mladší
Systém soutěží mládeže a věkové zařazení bylo schváleno na losovacím aktivu soutěžního
ročníku 2018/2019 dne 11.07.2018 v Bernarticích.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK upozorňuje oddíly, aby měli k dispozici „Listinu hráčů“ pro případnou kontrolu ze
strany rozhodčích.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK informuje oddíly, že na administrativní pracovníky klubů, byl zaslán email ohledně
dotace na mládež (do 23 let) – „MŠMT MŮJ KLUB 2019“.
STK doporučuje všem oddílům mající mládež, aby si zaslaný email důkladně prostudovaly.
V případě dotazů, se obracejte na kancelář ČUS Písek.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poplatky a pokuty STK:
STK uděluje oddílu TJ Borovany poplatek za schválení dohody méně než 10 dní před
původně stanoveným termínem utkání OP II. třídy mužů TJ Borovany – TJ Albrechtice nad
Vltavou, a to ve výši 1.000,- Kč, dle SŘ, příloha č. 2, § 10, odst. 1b)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příští zasedání STK bude v úterý dne 09.10.2018 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

