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.14 ze dne 23.10.2018
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. -

schváleno (11. kolo)
schváleno (9. kolo) – mimo Božetice „B“/Záhoří „B“ (nesehráno)
schváleno (9. kolo)
schváleno (9. kolo)
schváleno (9. kolo)
schváleno (9. kolo)
schváleno (9. kolo)
schváleno (9. kolo)

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

ALBRECHTICE - HRAZÁNKY

03.11.

10:15 Albrechtice

------------------------------------------------------------------------------------------------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.
Zájemci se musí hlásit pouze elektronicky na https://app.coachmanager.cz/registrace-kurzu
nebo www.fotbal.cz/treneři/elektronická přihláška na kurzy a semináře .
STK upozorňuje případné zájemce, že k dnešnímu dni je volných posledních 6 míst.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Turnaj - „NÁBOR PŘÍPRAVEK“ se uskuteční v neděli 28.10.2018 na hřišti v
Bernarticích od 10:00 hod. Žádáme kluby, které mají zájem se ještě kola zúčastnit, aby svou
účast potvrdily na email: peklo.vrata@seznam.cz, do dnešního dne je přihlášeno 6 klubů.
Sraz trenérů a vedoucích mužstev v 09:45. Sraz mužstev již v 09:30 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------STK upozorňuje oddíly, aby měli k dispozici aktuální „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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 informuje oddíly, že dle SŘ mládeže § 28 – Kolize více družstev přípravek jednoho
klubu - Kluby, které mají v jedné věkové kategorii přípravek v jedné třídě soutěže dvě nebo
více družstev v různých skupinách této soutěže, nevyhotovují seznam všech hráčů každého
takového družstva.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK upozornuje oddíly, že dle RS § 30, odst. 2f) – Vedoucí mužstva – je povinen
ověřovat a brát na vědomí zápis o utkání, zejména výsledek utkání, střelce branek a
udělené osobní tresty.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OP mladší přípravka II - TJ Hradiště „A“ - FC Písek, 16.10.2018
V zápise o utkání je uvedeno, že se k zápasu dostavil delegovaný rozhodčí Veselý Nikolas z
důvodu poruchy dopravního prostředku v 5. min utkání. Po příjezdu převzal funkci hlavního
rozhodčího. STK předává informaci ohledně pozdního dostavení rozhodčího KRaD.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OP II. třída mužů: TJ Borovany – TJ Sokol Krč, 21.10.2018
V zápise o utkání je uvedeno, že před začátkem zápasu nahlásil hlavní pořadatel rozhodčímu,
že má domácí oddíl rozbité čerpadlo na vodu. Proto se nemohou obě dvě mužstva včetně
rozhodčího po zápase osprchovat.
STK žádá oddíl TJ Borovany, aby do dalšího domácího utkání uvedl vše do pořádku, tak aby
byli zajištěni technické povinnosti organizátora utkání, dle RS, § 45, odst. 1d)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poplatky a pokuty ST:
OS III. třída mužů: TJ Božetice „B“ - TJ Sokol Záhoří „B“, 20.10.2018 15:30
Utkání nebylo zahájeno z důvodu nedostavení se oddílu TJ Božetice „B“ k mistrovskému
utkání. STK jako pověřený řídícího orgánu soutěže žádá DK o uložení disciplinárního trestu
kontumace neodehraného utkání (3:0 ve prospěch oddílu TJ Sokol Záhoří) a uložení pokuty
oddílu TJ Božetice za narušení regulérnosti soutěže OS III. třídy mužů dne 20.10.2018.
STK upouští u oddílu TJ Božetice „B“ od pokuty dle RS, příloha č.3, odst.o) jako náhradu za
přípravu HP k nesehranému utkání. Oddíl TJ Božetice „B“ nahlásil již ve čtvrtek 18.10.2018
důvody svého nedostavení se k utkání.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK uděluje oddílu TJ Sokol Hrazánky poplatek za schválení dohody méně než 17 dní
před původně stanoveným termínem utkání OS III. třídy mužů TJ Albrechtice n/Vltavou „B“
- TJ Sokol Hrazánky, a to ve výši 500,- Kč, dle SŘ, příloha č. 2, § 10, odst. 1a)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání STK bude v úterý dne 30.10.2018 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

