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

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis STK č. 4 ze dne 24.08.2021

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

Soutěže – schválení výsledků:

OP II. třída mužů - 2. kolo (schváleno) - mimo Podolí II - Záhoří 
OP III. třída mužů - 2. kolo (schváleno)

Pokuty – nesehrané utkání:

- Utkání 2. kola OP – II. třída mužů:     
TJ PODOLÍ II - Sokol ZÁHOŘÍ, dne 21.08.2021
Utkání nebylo zahájeno z důvodu nedostavení se oddílu Sokol ZÁHOŘÍ k mistrovksému 
utkání. STK jako pověřený řídícího orgánu soutěže předává DK toto utkání k projednání
dle RS, přílohy č. 4 článek 1) s návrhem kontumace 3:0 ve prospěch oddílu TJ PODOLÍ II 
a uložení pokuty oddílu Sokol ZÁHOŘÍ za narušení regulérnosti soutěže OP – II. třída mužů. 

STK ukládá oddílu Sokol ZÁHOŘÍ 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 PODOLÍ II.

Změny termínů:

Různé:

- 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. 
STK rovněž upozorňuje rozhodčí, aby výše uvedenou kontrolu zapsali do zprávy rozhodčího s 
uvedením jmen odpovědných vedoucích družstev spolu s telefonním číslem.
Součástí zápisu STK je tento materiál uveden v příloze.

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 bere na vědomí doposud zaslané seznamy trenérů od oddílů:
FK Čížová, Sokol Čížová, Hrazánky, Kr. Lhota, FC Písek, Podolí II, Semice, Sepekov.

- STK provedla další kontrolu soupisek mužstev vložené do IS-systému: 
oddílů I.B: Sokol Čížová (bere na vědomí)
oddílů OP: Albrechtice (schvaluje)

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

STK bere na vědomí zprávu STK Jč. KFS ze dne 24.08.2021 o vyžádané změně soupisky 
oddílu FC AL-KO Semice. 
Do původní soupisky byl dopsán hráč Trantina Karel (ID 88032367), ze soupisky byl následně 
vyškrtnut hráč Zoch Samuel (ID 95101261) 

- 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

Příští zasedání STK bude v úterý dne 31.08.2021 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 24.08.2021 STK OFS Písek

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

