
SPORTOVNĚ  TECHNICKÁ  KOMISE  OFS  PÍSEK
Tylova ulice 395 , 397 01 Písek, ŘEZÁČ Michal mob:  604856457 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis STK č.16  ze dne 02.03.2022

Přítomni: Řezáč Michal, Peklo Michal
Nepřítomni:  Peklo Vratislav 

STK upozorňuje oddíly, že dle SŘ § 8, odst. 4 je organizátor utkání oprávněn změnit
termín utkání bez souhlasu soupeře, a to v IS-systému nejpozději 15 dní před dnem prvního 
soutěžního utkání příslušné jarní části soutěže, dle termínové listiny, a to v soutěžích:

OP II. mužů          zahájení 26.-27.03.2022          lze změnit do 10.03.2022
OS III. mužů 09.-10.04.2022 lze změnit do 24.03.2022
OP dorostu 26.-27.03.2022 lze změnit do 10.03.2022
OP starší žáci 09.-10.04.2022 lze změnit do 24.03.2022
OP mladší žáci 16.-17.04.2019 lze změnit do 31.03.2022
OP starší přípravka 09.-10.04.2022 lze změnit do 24.03.2022
OP mladší přípravka I. 09.-10.04.2022 lze změnit do 24.03.2022

V souladu s § 18 odst. 6 Evidenčního a registračního řádu tímto vyzýváme všechny členy
Fotbalové asociace České republiky, kteří do dnešního dne nezachovali své členství pro 
rok 2022, aby tak učinili nejpozději do 15. 3. 2022.
Pokud tak neučiní, bude v souladu s § 21 odst. 4 písm. a) Evidenčního a registračního řádu 
jejich registrace jako členů FAČR zrušena, tedy bude přistoupeno k jejich vymazání z 
databáze členství FAČR.
Členové, kteří v termínu do 15. 3. 2022 nezachovají své členství ve FAČR, mohou obnovit 
své členství postupem dle § 16 Evidenčního a Registračního řádu FAČR – nová přihláška.

STK bere na vědomí došlý email oddílu FC AL-KO Semice o změně  ohledně změny 
emailové adresy organizačního pracovníka 
Breibisch Filip  -  fbreibisch@maentiva.com

STK bere na vědomí došlé přihlášky do soutěže ml. přípravka II. 
Přihlášené oddíly: FK Protivín, FC Písek, FC ZVVZ Milevsko 2x, TJ Hradiště, TJ Mirotice.
STK informuje KM OFS Písek, podoba mistrovské soutěže ml. přípravky II bude včas 
oznámena přihlášeným oddílům.

mailto:fbreibisch@maentiva.com


STK schvaluje obdrženou dohodu oddílů TJ Sokol Čížová a SK SIKO Čimelice o 
předehrání 12. kola OS III. třídy mužů TJ Sokol Čížová,,B“ - SK SIKO Čimelice ,,B“ 
v termínu 3.4.2022 od 14:00hod na hřišti v Čížové.

STK připomíná oddílům mužů, že případné změny barvy dresů pro jarní část mistrovských 
soutěží OFS Písek je nutno nahlásit před zahájením příslušné soutěže.

STK upozorňuje oddíly OFS Písek na možnost nahlášení mužstva do turnaje Veteránského 
fotbalu. Termín pro přihlášení mužstev je stanoven do 27.03.2022

STK informujee oddíly OFS Písek o vyhlášení 23. ročníku fotbalového turnaje v ČR pro
žáky prvního stupně základních škol MCDONALD’S CUP 2021/2022. Informujte své  
ZÁSTUPCE ZÁKLADNÍCH ŠKOL a iniciujte přihlášení svých mužstev do tohoto 
turnaje… 
Přihlášky do 23. ročníku turnaje lze na webu www.mcdonaldscup.cz

 Příští zasedání STK bude ve čtvrtek dne 10.03.2022 od 15,00 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.

Řezáč Michal  v.r. Peklo Michal
předseda STK OFS Písek člen STK OFS Písek

http://www.mcdonaldscup.cz/

