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

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis STK č. 15 ze dne 09.11.2021

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

Soutěže – schválení výsledků:

OP II. třída mužů - 13. kolo (schváleno)
OP dorost - 11. kolo (schváleno)
OP starší žáci - dohrávka 1. kolo - Mirovice - Oslov (neschváleno)

STK konstatuje, že všechna mistrovská utkání podzimní části ročníku 2021/2022 
byly odehrány a řádně schváleny.

Pokuty (předání k DK):

- Utkání 1. kola OP – starší žáci:     
SK MIROVICE – SK OSLOV, dne 06.11.2021
Utkání nebylo zahájeno z důvodu nedostavení se oddílu SK OSLOV k mistrovskému 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 SK MIROVICE 
a uložení pokuty oddílu SK OSLOV za narušení regulérnosti soutěže OP starších žáků. 

Různé:

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

- STK upozorňuje oddíly, že přílohou zápisu STK je schválená TL pro jaro 2022.



- 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.

Příští zasedání STK bude dle potřeby 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 09.11.2021 STK OFS Písek


