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

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis STK č. 9 ze dne 29.09.2021

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

Soutěže – schválení výsledků:

OP II. třída mužů - 7. kolo (schváleno)
OP III. třída mužů - 7. kolo (schváleno)
OP dorost - 5. kolo (schváleno) - mimo Bechyně - Sepekov/ZVVZ „B“
OP starší žáci - 5. kolo (schváleno)
OP mladší žáci - 5. kolo (schváleno)
OP starší přípravka - 5. kolo (schváleno)
OP mladší přípravka - 5. kolo (schváleno) - mimo Písek „B“ - Putim/Hradiště „B“

Změny termínů:

OP starší žáci:
6. kolo Mirovice - Kovářov ÚT 12.10. 17:00 Mirovice

OP starší přípravka:
6. kolo Protivín - Písek „B“ SO 16.10. 13:00 Protivín
6. kolo Mirovice - Písek „D“ NE 03.10. 10:00 Mirovice
6. kolo Milevsko - Písek „C“ STK čeká na dohodu oddílů

OP mladší přípravka:
4. kolo Putim/Hradiště „B“ - Hradiště „E“ ST 06.10. 17:00 Putim 
5. kolo Písek „B“ - Putim/Hradiště „B“ ČT 07.10. 17:00 Písek

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 31.08.2021. 
STK rovněž upozorňuje rozhodčí, aby výše uvedenou kontrolu zapsali do zprávy rozhodčího s
uvedením jmen odpovědných vedoucích družstev spolu s telefonním číslem.
Aktuální opatření na webu FAČR.

https://facr.fotbal.cz/aktualizovana-hygienicko-protiepidemicka-opatreni-pro-konani-amaterskych-soutezi/a14736


- STK provedla kontrolu startu hráčů ze soupisek v B-týmech: bez závad.

- STK provedla kontrolu startu hráčů přípravek ze soupisek v KP v B-týmech: bez závad.

- STK informuje oddíly, které hrají OP dorostu o odstoupení družstva FC BECHYNĚ.

STK uděluje oddílu FC BECHYNĚ pokutu dle RS přílohy č.3/b – Vystoupení družstva ze 
soutěže po losovacím aktivu – v kategorii dorostu, ve výši 5 000,- Kč. 
Oddíly, které měli hrát s oddílem Bechyně budou mít v rozlosování volný termín.  
STK provede přelosování soutěže OP dorostu pro jarní část sezony 2021/22

- STK bere na vědomí zaslané seznamy trenérů od oddílů:
Albrechtice, Borovany, Božetice, Čimelice, FK Čížová, Sokol Čížová, Hradiště, Hrazánky, 
Kestřany, Kostelec, Kovářov, Kluky, Kr. Lhota, Milenovice, Milevsko, Mirotice, Mirovice, 
Oslov, AFK Písek, FC Písek, Podolí II, Protivín, Putim, Semice, Sepekov, Skály, Sm. Lhota, 
Záhoří.

STK uděluje pokutu ve výši 100,- dle RS příloha č. 3/k oddílům:
Bernartice, Krč, Vráž

- STK a KM oznamují oddílům, že dne 02.10.2021 se bude konat turnaj OFS Písek 3+0
- pro děti ročník narození 2015 a mladší.
Turnaj se uskuteční ve sportovním areálu FK Protivín od 10:00.
Případní zájemci o účast na tomto turnaji se hlaste na ofspisek@seznam  .cz   
nebo u GTM p. Houdka.

Následný termín turnaje 3+0 bude o víkendu 16. - 17.10.2021.
Případní zájemci o pořadatelství se hlaste na ofspisek@seznam  .cz   nebo u GTM p. Houdka.

- STK a KM děkují oddílu FK Protivín za uspořádání turnaje 4+1 konaného dne 28.09.2021

- STK upozorňuje všechny oddíly na plánované DOŠKOLENÍ trenérů licence „C“ na 
OFS Písek, které je plánováno na konec listopadu. Přesný termín bude včas zveřejněn
ve zprávě STK.

- STK upozorňuje všechny oddíly na plánované ŠKOLENÍ trenérů licence „C“ na
OFS Písek, které je plánováno na konec února. Přesný termín bude včas zveřejněn 
ve zprávě STK.

- 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 05.10.2021 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 29.09.2021 STK OFS Písek
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