
SPORTOVNĚ  TECHNICKÁ  KOMISE  OFS  PÍSEK
Tylova ulice 395 , 397 01 Písek, 604 856 457

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis STK č.1 ze dne 13.08.2020 

Přítomni: Peklo Vratislav, Řezáč Michal, Třeštík Petr
Nepřítomni:

Změna termínů utkání      - (STK bere na vědomí dohodu oddílů)  

OP II. třída muži 
1. kolo KRÁLOVA LHOTA – ZÁHOŘÍ 23.08. 16:00 Mirotice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
OS III. třída muži 
3. kolo ZÁHOŘÍ „B“ – KRČ 05.09. 16:00 Záhoří
10. kolo ZÁHOŘÍ „B“ - BOŽETICE „B“ 25.10. 14:30 Záhoří
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
OP dorost 
3. kolo BERNARTICE – MIROVICE 06.09. 17:00 Bernartice
5. kolo ČIMELICE – MIROVICE 20.09. 13:00 Čimelice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

POHÁR OFS PÍSEK
1. PŘEDKOLO ALBRECHTICE – VRÁŽ 16.08. 17:00 Albrechtice

              - změna pořadatelství
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RŮZNÉ 

STK bere na vědomí a schvaluje propozice turnaje oddílů: 
FC ZVVZ Milevsko, TJ ZD Kovářov, SK Skály a FK Protivín - 100 let výročí založení klubu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK upozorňuje oddíly, mající více družstev mužů na včasné vložení soupisky do IS-
systému.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK upozorňuje oddíly, aby měli k dispozici aktuální „Listinu hráčů“ pro případnou 
kontrolu ze strany rozhodčích a Potvrzení o bezinfekčnosti všech hráčů utkání, trenéra, 
vedoucího a pořadatelů. Kontrolu potvrzení bude provádět rozhodčí před prvním 
mistrovským utkání podzimní části soutěžního ročníku.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



STK upozorňuje všechny oddíly OFS Písek, aby vklady a kompenzační poplatky pro 
soutěžní ročník 2020-2021 NEZASÍLALY na účet FAČR ani OFS Písek.
Uvedené částky budou součástí sběrné faktury za měsíc srpen 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK dává na vědomí dle požadavku GT OFS Písek o konání semináře XPS pro všechny 
trenéry OFS Písek. Software XPS pomáhá klubům a zejména trenérům při stavbě 
tréninkových jednotek a vytváření databáze cvičení.
1. seminář - 24.08.2020 18:00 hod Hotel Stadion v Milevsku (budova od UMT)
2. seminář - 25.08.2020 18:00 hod Hotel OtavArena v Písku
Seminář je určen pro zájemce z řad trenérů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM žádá oddíly, které mají ve svých mužstvech hráčky ročník 2008, 2009 a 2010 a mají 
zájem zařadit se do mužstva výběru dívek OFS Písek, aby kontaktovaly trenéra p. Ťuku na 
tel: 778 532 361 a nebo se dostavily dne 20.08.2020 v 16:00 na sportovní areál FK Protivín.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příští zasedání STK bude v úterý dne 19.08.2020 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.

Řezáč Michal  v.r. Vratislav Peklo
předseda STK OFS Písek předseda KM OFS Písek


