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

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis STK č.22 ze dne 22.03.2022  

Přítomni: Řezáč Michal, Peklo Michal 

Změny termínů   – dohoda oddílů STK bere na vědomí   

OP starší žáci:
14. kolo Bernartice – Sepekov/ZVVZ „B“ SO 7.5. 11:00 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 lze změnit do 24.03.2022
OP dorostu II. 26.-27.03.2022 již nelze změnit  
OP starších žáků 09.-10.04.2022 lze změnit do 24.03.2022
OP mladších žáků 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 budou 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 nezachovali své členství ve FAČR, 
mohou obnovit své členství postupem dle § 16 Evidenčního a Registračního řádu FAČR – 
nová přihláška 

STK informuje oddíly, které hrají OP dorostu o odstoupení družstva TJ Sokol Bernartice.

- STK uděluje oddílu TJ Sokol Bernartice 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 Bernartice budou mít v rozlosování volný termín.



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 . 
K dnešnímu dni se přihlásily mužstva FC Písek a AFK Smetanova Lhota. 

STK upozorňuje 
- všechny oddíly na vložení aktuálních soupisek pro jarní část sezony 2021/2022 a vložení 

do IS systému. Termín vložení soupisky dle RS čl.1/10 nejpozději 3 dny před zahájením 
jarní části soutěží 

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, SK Mirovice, FC AL-KO Semice
oddílů I.B mužů: 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 KP starších přípravek : TJ Hradiště, FC ZVVZ Milevsko

STK upozorňuje 
- oddíly OFS Písek na změnu Covid opatření účinná od 01.03.2022.

Rozhodnutím Vlády ČR byla zrušena většina opatření omezující konání sportovních akcí, 
tréninků a utkání. Rozhodnutím Vlády ČR není stanoven limit pro počet sportovců ani 
diváků.

STK připomíná 
- změnu ohledně emailové adresy organizačního pracovníka FC AL-KO Semice

- Breibisch Filip - fbreibisch@maentiva.com

Příští zasedání STK se bude konat ve středu 30.03.2022 od 15:30 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 předseda KM OFS Písek

mailto:fbreibisch@maentiva.com

