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.15 ze dne 30.10.2018
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 (12. kolo)
schváleno (10. kolo)
schváleno (10. kolo)
schváleno (10. kolo) - mimo Čimelice/Hradiště „D“ - nesehráno
schváleno (10. kolo)
schváleno (10. kolo)
schváleno (10. kolo)
schváleno (10. kolo)

------------------------------------------------------------------------------------------------Změna termínů utkání – dohoda klubů (STK bere na vědomí)
OP mladší žáci
10. kolo

ČIMELICE – HRADIŠTĚ „D“

02.11.

15:30 Čimelice

------------------------------------------------------------------------------------------------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 volné pouze 1 poslední místo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK informuje všechny oddíly, že na základě sdělení Grassroots trenéra Jč KFS, bude
ŠKOLENÍ NOVÝCH TRENÉRU LICENCE „C“ pro OFS Písek předběžně v termínu
začátkem března 2019. Bližší informace budou v následujících úředních zprávách STK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Turnaj - „NÁBOR PŘÍPRAVEK“ se z důvodu nepříznivého počasí neuskutečnil.
Náhradní termín je stanoven na sobotu 03.11.2018 od 13:00 hod na hřišti v Bernarticích.
Žádáme kluby, které mají zájem se náhradního kola zúčastnit, aby svou účast opětovně
potvrdily na email: peklo.vrata@seznam.cz, do čtvrtka 01.11.2018.
Sraz trenérů a vedoucích mužstev v 12:45. Sraz mužstev již v 12:30 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK informuje oddíly ohledně změny emailové adresy oddílu SK Mirovice z.s..
Nové adresy od 01.11.2018 jsou mikeskabretislav@seznam.cz nebo zdenekbarta@volny.cz.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poplatky a pokuty STK:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příští zasedání STK bude v úterý dne 06.11.2018 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

