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

------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis STK č.8 ze dne 01.10.2020
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

-

6. kolo (schváleno) – mimo Mirotice/Skály
6. kolo (schváleno)
6. kolo (schváleno) – mimo Mirovice/Božetice
6. kolo (schváleno) – mimo Kestřany/Sepekov-ZVVZ
6. kolo (schváleno)
6. kolo (schváleno) – mimo Protivín „A“/Hradiště „B“

OP starší přípravka
OP mladší přípravka I.
OP mladší přípravka II.
ČP MUŽŮ – OFS PÍSEK

-

1. kolo (schváleno)
6. kolo (schváleno)
6. kolo (schváleno) – mimo Čimelice/Protivín
2. kolo (schváleno) – mimo Čimelice „B“/Hradiště „B“

Božetice/Písek „B“

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna termínů utkání - (STK bere na vědomí dohodu oddílů)
OP II. třída mužů
6. kolo

MIROTICE – SKÁLY

28.10.

15:00

Mirotice

ČP mužů – OFS PÍSEK
2. kolo

ČIMELICE „B“ - HRADIŠTĚ „B“ -

STK žádá oddíly o zaslání náhradního termínu nesehraného pohárového utkání
OP dorostu
4. kolo
6. kolo

BOŽETICE - BECHYNĚ
MIROVICE – BOŽETICE

03.10.
28.10.

10:00
14:00

Božetice
Mirovice

08.10.
10.10.

16:30
10:30

Kestřany
Kestřany

PROTIVÍN „A“ - HRADIŠTĚ „B“ 06.10.
BOŽETICE – PÍSEK „B“
09.10.
MIROVICE „A“ - ZVVZ „B“
03.10.

16:30
17:00
10:00

Protivín
Božetice
Mirovice

16:30

Čimelice

OP starší žáci
6. kolo
8. kolo

KESTŘANY – SEPEKOV/ZVVZ
KESTŘANY – MIROVICE

OP starší přípravka
6. kolo
6. kolo
7. kolo

OP mladší přípravka II.
6. kolo

ČIMELICE – PROTIVÍN

02.10.

RŮZNÉ
Utkání 2. kola ČP mužů OFS Písek:
TJ SOKOL SEPEKOV „B“ - TJ SOKOL PUTIM, dne 28.09.2020
Utkání nebylo zahájeno z důvodu nedostavení se oddílu TJ Sokol Putim k pohárovému
utkání. STK jako pověřený řídícího orgánu soutěže žádá DK o uložení disciplinárního trestu
kontumace neodehraného utkání (3:0 ve prospěch oddílu TJ Sokol Sepekov B“) a uložení
pokuty oddílu TJ Sokol Putim za narušení regulérnosti soutěže ČP mužů dne 28.09.2020.
STK ukládá oddílu TJ Sokol Putim pokutu dle RS, příloha č.3, odst. l) jako náhradu za
přípravu HP k nesehranému mistrovskému utkání, a to ve výši 1.000,- Kč. Pokuta bude
uhrazena na účet oddílu TJ Sokol Sepekov.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Utkání 4. kola OP starší žáci:
spol. SEPEKOV/ZVVZ „B“ - TJ ZD KOVÁŘOV, dne 24.09.2020
V ZoU je rozhodčím uvedeno, že o poločasové přestávce došlo ke kontrole totožnosti hráčů
hostujícího mužstva podle RS § 58. Zjištěním bylo, že na místo brankáře nastoupil jiný hráč
než který je uveden v ZoU. Tuto skutečnost poté potvrdil vedoucí hostujícího mužstva s tím,
že dál nebudou pokračovat ve hře.
STK jako pověřený řídícího orgánu soutěže žádá DK o uložení disciplinárního trestu
kontumace nedohraného utkání (3:0 ve prospěch oddílu spol. Sepekov/ZVVZ „B“) a uložení
pokuty oddílu TJ ZD Kovářov za narušení regulérnosti soutěže OP starších žáků dne
24.09.2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK děkuje oddílům FK Protivín a SK Skály za zajištění sportovních areálů ve středu
23.09.2020 pro „Výběry OFS Písek“.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Turnaj - „NÁBOR PŘÍPRAVEK“ se NEUSKUTEČNÍ.
Bližší informace o dalším termínu budou upřesněny ve zprávě STK č.9 dne 06.10.2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 informuje oddíly o termínu ŠKOLENÍ a DOŠKOLENÍ trenérů licence ,,C“ na
OFS Písek , které se bude konat ve sportovním areálu FC Písek , v termínu 06.-08.11.2020.
Případní zájemci nezasílejte přihlášku na sekretariát OFS Písek, ale přihlášení bude probíhat přes ISsystém STK žádá případné zájemce o sledování odkazu: – https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POKUTY a poplatky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání STK bude ve středu dne 06.10.2020 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

