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

------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis STK č.5 ze dne 08.09.2020
Přítomni: Peklo Vratislav, Třeštík Petr, Řezáč Michal
Nepřítomni:

Mistrovská utkání – schválení výsledků
OP II. třída můžů
OS III. třída mužů
OP dorost
OP starší žáci
OP mladší žáci
OP starší přípravka
OP mladší přípravka I.
OP mladší přípravka II.

-

3. kolo (schváleno)
3. kolo (schváleno)
3. kolo (schváleno)
3. kolo (schváleno)
3. kolo (schváleno)
3. kolo (schváleno)
3. kolo (schváleno)
3. kolo (schváleno)

------------------------------------------------------------------------------------------------Změna termínů utkání - (STK bere na vědomí dohodu oddílů)
OP mladší přípravka I.
4. kolo

HRADIŠTĚ „A“ - KOVÁŘOV

15.09.

17:00

Hradiště

19.09.

10:00

Mirotice

OP starší žáci
4. kolo

MIROTICE/Kr.Lhota – MIROVICE

OP starší přípravka
1. kolo

ČÍŽOVÁ – HRADIŠTĚ „A“
28.09.
09:00
Čížová
- po kontrole v IS-systému - Žádáme oddíl TJ Hradiště o schválení/zamítnutí termínu

POHÁR OFS PÍSEK
1. kolo
1. kolo
1. kolo
1. kolo

ALBRECHTICE – SEMICE „B“
HRAZÁNKY – PODOLÍ
SEPEKOV – PUTIM
ČIMELICE „B“ - HRADIŠTĚ „B“

28.09.
28.09.
28.09.
28.09.

15:30
15:30
15:30
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 bere na vědomí zaslané souhlasy s povolením startů hráček – Iveta Ondráčková, ID
06031554 a Kateřina Bolková, ID: 02011268 v kategorii OP dorostu OFS Písek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK provedla v elektronickém systému vyžádanou změnu soupisky oddílu TJ Sokol Záhoří
(OP II. třída mužů). Do původní soupisky byl dopsán hráč Plachý Josef (ID 84040657), ze
soupisky byl následně vyškrtnut hráč Šteier Stanislav (ID 90120266). Oddíl TJ Sokol Záhoří
si vytiskne v systému tuto opravenou soupisku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK informuje oddíly o konání turnaje Okresních výběrů U11, U12 a dívek, který se
uskuteční ve středu 23.09.2020 od 09:00 hod na hřišti v Protivíně a dívky ve Skalách.
Účastníky jsou: OFS Písek, OFS České Budějovice, OFS Český Krumlov.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Turnaj - „NÁBOR PŘÍPRAVEK“ se uskuteční o víkendu 19.-20.09.2020. Žádáme
kluby, které mají zájem zúčastnit se tohoto kola, aby svou účast potvrdily na email:
peklo.vrata@seznam.cz do pondělí 14.09.2020. Zároveň žádáme oddíly, které mají volné
hřiště a turnaj by se mohl u nich odehrát, aby tuto nabídku zaslaly s přihlášením na výše
uvedený email. Bližší informace o rozlosování turnaje budou upřesněny ve zprávě STK č. 6
dne 15.09.2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK schvaluje soupisku mužstva vloženou do IS-systému:
OP II. třída mužů
– Albrechtice n/Vlt „A“
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 provedla na svém řádném zasedání dne 08.09.2020 kontrolu ZoU z 3. kol všech
mistrovských soutěží zaměřenou na hráče ze soupisek.
STK konstatuje, že všechny starty hráčů, kteří nastoupily za mužstva nižších soutěží
byly v souladu se Soutěžním řádem §10, odstavec 8).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 utkáním.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK upozorňuje oddíly, že při kontrole ZoU v IS-systému zjistila následující nedostatky:
Hráči družstva uvedeni v zápise o utkání nesmí vykonávat funkci vedoucího družstva.
Vedoucího mužstva může hráč vykonávat jen tehdy, když družstvo nemá žádného jiného
příslušníka (trenéra, asistenta, lékaře atd.) v technické zóně uvedeného v zápisu o utkání –
jedná se o porušení SŘ § 30/4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POKUTY a poplatky
STK uděluje oddílům: TJ Sokol Bernartice, FC Chyšky, FK IPD Service Kestřany,
Boston Kluky, TJ ZD Kovářov, FK Mirotice, FC Dimmpl Mirovice, FC Písek, TJ Podolí,
FK Protivín, TJ Sokol Putim pokutu za nerespektování platných směrnic a nařízení
vydaným řídícím orgánem OFS Písek za nezaslání seznamu trenérů , a to ve výši 100,- Kč,
dle SŘ, příloha č. 3, odst. e).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příští zasedání STK bude v úterý dne 15.09.2020 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.
předseda STK OFS Písek

Vratislav Peklo
předseda KM OFS Písek

