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

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis STK č. 13 ze dne 26.10.2021

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

Soutěže – schválení výsledků:

OP II. třída mužů - 11. kolo (schváleno)
OP III. třída mužů - 11. kolo (schváleno)
OP dorost - 9. kolo (schváleno)
OP starší žáci - 9. kolo (schváleno)
OP mladší žáci - 9. kolo (schváleno)
OP starší přípravka - 9. kolo (schváleno)  
OP mladší přípravka - 9. kolo (schváleno)

Změny termínů:

OP - II. třída muži:
13. kolo Protivín „B“ - Záhoří SO 06.11. 14:00 Protivín

OP starší žáci:
1. kolo Mirovice - Oslov SO 06.11. 14:00 Mirovice

OP starší přípravka:
11. kolo Mirovice  - Čížová ČT 28.10. 16:00 Mirovice

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 01.10.2021. 
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.

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

https://facr.fotbal.cz/aktualizovana-hygienicko-protiepidemicka-opatreni-pro-konani-amaterskych-soutezi/a14996


- Rozhodnutí STK k soutěži dorostu:
Z důvodu odstoupení týmu Bechyně z OP dorostu, bude jarní část soutěže přelosována tak, 
aby každý víkend hrály pravidelně všechny týmy. STK, aby uvolnila termíny pro přelosovanou 
soutěž, přesouvá 11. kolo do podzimní části TL na termín 06. - 07.11.2021. 
Po dohodě mohou kluby zápas předehrát v termínu ČT 28.10.2021. 
Případnou dohodu oznamte na sekretariát OFS Písek.

- STK předává připravenou TL pro jaro 2022 VV OFS Písek k projednání.

- STK oznamuje termín Vánočního halového turnaje OFS Písek.
Turnaje se odehrají ve dnech 27. - 28.12.2021 ve sportovní hale v Písku
Termín přihlášek do pondělí 06.12.2013
Vypsané kategorie: Starší žáci 

Mladší žáci
Starší přípravka 
Mladší přípravka I - 2013 a méně
Mladší přípravka II - 2014 a méně

- STK upozorňuje všechny oddíly na plánované DOŠKOLENÍ trenérů licence „C“
na OFS Písek, které se uskuteční 24.11.2021 v OtavAreně v Písku. 
Přednášejícím pro doškolení trenérů bude Antonín Barák st. 
Tématem doškolení bude „Všesportovní rozvoj s přesahem do tréninku fotbalu“.

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

- STK upozorňuje na změnu telefonního čísla organizačního pracovního SK Oslov Josefa Picky.
Nové číslo je: 605 070 570

Příští zasedání STK bude ve čtvrtek dne 04.11.2021 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 26.10.2021 STK OFS Písek


