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

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis STK č. 20  ze dne  30.03.2022

Přítomni: Řezáč Michal, Peklo Michal 

Soutěže – schválení výsledků:

OP II. třída mužů - 14. kolo (schváleno)
OP dorostu - 12. kolo Kovářov - Oslov přeloženo

Změny termínů – dohoda oddílů STK bere na vědomí 

OP II. třída muži:
22. kolo Mirotice - Hradiště „B“ SO 21.05. 17:00 Mirotice

OP - dorostu:
12. kolo Kovářov - Oslov SO 09.04. 10:00 Kovářov

OP - starší přípravka:
12. kolo Mirovice - ZVVZ „B“ SO 09.04. 14:00 Mirovice
14. kolo Bernartice - ZVVZ „B“ ST 20.04. 16:30 Bernartice

Různé - 
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 již nelze změnit 
OS III. třída mužů 09.-10.04.2022 již nelze změnit 
OP dorostu I. - II. 26.-27.03.2022 již nelze změnit 
OP starších žáků 09.-10.04.2022 již nelze změnit
OP mladších žáků 16.-17.04.2019 lze změnit do 31.03.2022 
OP starší přípravka 09.-10.04.2022 již nelze změnit
OP mladší přípravka I. 09.-10.04.2022 již nelze změnit



STK provedla kontrolu a bere na vědomí soupisky mužstev vložené do IS - systému: 
oddílů KP mužů: SK SIKO Čimelice, FK Protivín 
oddílů I.A mužů: TJ Sokol Bernartice, TJ ZD Kovářov, SK Mirovice, 

FC AL-KO Semice 
oddílů I.B mužů: TJ Božetice, TJ Sokol Čížová, TJ Hradiště, 

TJ Sokol Sepekov 
oddílů KP staršího dorostu: TJ Hradiště, FC ZVVZ Milevsko 
oddílů KP starší žáci: TJ Hradiště, FC ZVVZ Milevsko 
oddílů KP mladší žáci: TJ Hradiště 
oddílů OP II tř. muži: TJ Albrechtice

STK připomíná oddílům, které hrají OP dorostu o odstoupení družstva TJ Sokol Bernartice. 

Dále upozorňujeme na dohrávku kol 12., 13. a 14. z podzimní části OP dorostu.

STK bere na vědomí zaslanou zprávu TJ Mirotice ohledně změny barevné kombinace sady 
dresů pro svá domácí mistrovská utkání v OP II. třída mužů na 
-  barva dres:  žlutočerná
-  barva štulpny: černá
-  barva trenky: černá
STK žádá oddíly hrající OP II. třídu mužů, aby změnu vzaly na vědomí.

STK upozorňuje všechny oddíly hrající soutěže OFS Písek a rozhodčí na:
§59 - Střídání - v soutěžích mužů je možno v průběhu utkání střídat 

opakovaným střídáním. Opakované střídání lze provádět 
nejvýše počtem 7 náhradníků, uvedených v zápise o utkání 
před zahájením utkání.

§30 - Vedoucí družstev - odstavec 4 - hráči družstva uvedeni v zápise o utkání nemůžou 
vykonávat funkci vedoucího družstva. 
To neplatí v případě, když není v zápise o utkání zapsán jiný 
příslušník družstva vyjma hráčů.

STK ukládá pokutu oddílu TJ Sokol Putim ve výši 500,- dle RS - příloha č. 3 odstavec e) - 
nerespektování platných směrnic - administrativní chyba - uvedení hráčů do zápisu o utkání, 
kteří na utkání nebyli přítomni.

STK a KM oznamují, že i v jarní části mistrovských soutěží budou organizovány oblíbené 
TU 3+0. Termíny budou upřesněny dle dohody oddílů. 

STK a KM oznamují, že z důvodu malého počtu přihlášených mužstev (FK Protivín, 
TJ Hradiště, FC Písek) nebude organizována soutěž mladších přípravek II. 
Soutěž bude změněna na turnaje, které budou organizovány po dohodě oddílů, STK a KM.

STK dává na vědomí termín konání turnaje Veteránského fotbalu. 
Turnaj se bude konat dne 15.04.2022 od 10:00 na stadionu Dukla Písek. 
Propozice a rozlosování turnaje budou zaslány na oddíly OFS Písek.



STK a KM upozorňují oddíly na termín konání okresních výběrů OFS Písek v Českých 
Budějovicích dne 27.04.2022. Nominace bude na oddíly zaslána 8 dní před TU.

STK a KM oznamují oddílům termín okresního finále Fotbalové abecedy na OFS Písek. 
Finále se bude konat dne 03.05.2022 od 17:00 na fotbalovém stadionu Dukla Písek.

Příští zasedání STK bude v úterý dne 05.04.2021 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.

     

V Písku dne 30.04.2022 STK OFS Písek


