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

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis STK č. 3 ze dne 17.08.2021

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

Soutěže – schválení výsledků:

OP II. třída mužů - 1. kolo (schváleno) 

Změny termínů:

OS III. třída muži:
2. kolo Božetice „B“ – Hrazánky ČT 28.10. 15:30 Božetice

Různé:

- Sekretariát OFS vám sděluje, že v IS systému je otevřena možnost zadávání změn oproti RS - 
bez souhlasu soupeře.
Zadání změny termínů si mohou organizátoři utkání (domácí oddíl) provést v IS systému za 
předpokladu dodržení termínů v rámci SO a NE dle rozlosování:

OP II tř. muži - uzavřeno
OS III tř. muži - uzavřeno 
mládež OFS Písek - 21.08.2021

- STK upozorňuje oddíly na schválení a povinnosti dodržování „hygienicko-protiepidemických 
pravidel pro konání amatérských soutěží FAČR“ vycházející z aktuálního opatření MZČR 
a rozhodnutí VV FAČR ze dne 05.08.2021. 
Součástí zápisu STK je tento materiál uveden v příloze.

- STK provedla kontrolu a schvaluje soupisky mužstev vložené do IS-systému: 
oddílů KP: Čimelice, Protivín
oddílů I.A.: Bernartice, Kovářov, Mirovice, Semice
oddílů I.B.: Božetice, Hradiště, Sepekov

STK upozorňuje oddíly Sokol Čížová, Albrechtice a mládežnické kluby, které mají 
mládež ve vyšších soutěžích na termín vložení soupisek do IS systému. 
Termín vložení je nejpozději 3 dny před prvním mistrovským utkáním.

https://facr.fotbal.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-pro-konani-amaterskych-soutezi-k-5-8-2021/a14583


- STK žádá všechny oddíly o zaslání seznamu trenérů pro jednotlivá družstva včetně fotokopie 
trenérského průkazu, a to nejpozději do 14.09.2021 na OFS Písek.
Tiskopis ,,Seznam trenérů“ je zveřejněn na stránkách OFS Písek. 
https://www.ofspisek.cz/clanky/soubory-ke-stazeni.html

- STK upozorňuje oddíly, že na stránkách OFS Písek je k dispozici rozpis mistrovských 
fotbalových soutěží OFS Písek pro rok 2021/22.
https://www.ofspisek.cz/clanky/soubory-ke-stazeni.html

- STK informujeme oddíly na konání přátelského utkání výběru dívek OFS Písek,
které se koná ve čtvrtek 19.08.2021 od 17:00 v Mirovicích.
Nominace dívek v příloze.

Příští zasedání STK bude v úterý dne 24.08.2021 od 14,00 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.
     

V Písku dne 17.08.2021 STK OFS Písek

https://www.ofspisek.cz/clanky/soubory-ke-stazeni.html
https://www.ofspisek.cz/clanky/soubory-ke-stazeni.html

