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

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis STK č.4 ze dne 01.09.2020 

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

Mistrovská utkání – schválení výsledků

OP II. třída můžů - 2. kolo (schváleno) 

OS III. třída mužů - 2. kolo (schváleno)
OP dorost - 2. kolo (schváleno)
OP starší žáci - 2. kolo (schváleno)
OP mladší žáci - 2. kolo (schváleno)
OP starší přípravka - 2. kolo (schváleno)
OP mladší přípravka I. - 2. kolo (schváleno) – kromě Čížová/Protivín – změna termínu

OP mladší přípravka II. - 2. kolo (schváleno)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

POHÁR OFS PÍSEK
1. kolo  ALBRECHTICE – SEMICE „B“ 28.09. 15:30
1. kolo HRAZÁNKY – PODOLÍ 28.09. 15:30
1. kolo SEPEKOV – PUTIM 28.09. 15:30
1. kolo ČIMELICE „B“ - HRADIŠTĚ „B“ 28.09. 15:30

STK informuje oddíly hrající Pohár OFS Písek, že termín 1. kola mohou na základě dohody 
klubů změnit, ale utkání tohoto 1. kola musí odehrát nejpozději do 24.10.2020!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RŮZNÉ 

STK žádá všechny oddíly o zaslání seznamů trenérů pro jednotlivá družstva včetně 
fotokopie trenérského průkazu, a to nejpozději do 07.09.2020 na OFS Písek. 
Tiskopis ,,Seznam trenérů“ je zveřejněn na stránkách OFS Písek, 
https://www.ofspisek.cz/clanky/soubory-ke-stazeni.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK reaguje na množící se telefonické a emailové změny termínu utkání. STK nařizuje 
oddílům, aby veškeré změny termínů utkání u všech kategorií probíhaly POUZE hlášenkami 
v IS-systému. Na dohody mimo IS-systém nebude STK brát zřetel. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 bere na vědomí zaslané soupisky mužstev: 
KP mužů – Čimelice, Protivín,
I.A třída mužů – Bernartice, Semice, Kovářov
I.B třída mužů – Hradiště, Sepekov, Božetice
KP starší žáci – Milevsko
KP mladší žáci – Hradiště  
KP starší přípravka – Milevsko, Písek
KP mladší přípravka – Milevsko , Písek
I.A mladší žáci – Hradiště 

STK schvaluje soupisky mužstev vložené do IS-systému: 
OP II. třída mužů – Záhoří

STK upozorňuje oddíly mužů, že na svém zasedání dnes 01.09.2020 provedla kontrolu 
soupisek ostatních oddílů hrajících OP II. třídy mužů a zjistila, že oddíl TJ Albrechtice nad 
Vltavou stále nevložil do systému soupisku mužstva „A“. Povinnost zhotovení a vložení 
soupisky mají oddíly, které v nižších soutěžích mužů mají ještě další družstvo, a to nejpozději 
3 dny před zahájením podzimní části soutěže!!!!
STK upozorňuje oddíly, že ze soupisky družstva vyšší soutěže jsou oprávněni startovat v 
jednom soutěžní utkání nižší soutěže POUZE A MAXIMÁLNĚ 2 HRÁČI. 
TOTO PLATÍ PRO UTKÁNÍ VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK obdržela email s oficiálním odhlášením oddílu TJ Mirotice z.s. ze soutěže OP starší 
přípravky s razítkem a podpisem statutárního zástupce klubu. 
STK na svém řádném zasedání dne 01.09.2020 rozhodla takto: 
Podle SŘ § 7, odst. 2 navrhuje k projednání disciplinárního přečinu odhlášení družstva 
TJ Mirotice z.s. ze soutěže s návrhem disciplinárního trestu vyloučení oddílu ze soutěže OP 
starší přípravky.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POKUTY a poplatky

STK jako řídící orgán soutěže uděluje oddílu TJ Mirotice z.s. pokutu ve výši 3.000,- Kč 
za vystoupení družstva ze soutěže OP starší přípravky po losovacím aktivu nebo v 
rozehraném ročníku, dle RS, příloha 3, odst. b).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK uděluje oddílu SK Mirovice poplatek za schválení dohody méně než 10 dní před 
původně stanoveným termínem utkání OP dorostu (Mirovice/Bechyně, 30.08.2020), a to ve 
výši 500,- Kč, dle SŘ, příloha č. 2, § 10, odst. 1b).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK uděluje oddílu TJ Albrechtice nad Vltavou pokutu ve výši 100,- Kč dle RS, příloha č. 
3, odst. a) za pozdní zaslání (nevložení) soupisky do IS-systému.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příští zasedání STK bude v úterý dne 01.09.2020 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


