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

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis STK č. 22  ze dne  12.04.2022

Přítomni: Řezáč Michal, Peklo Michal 

Soutěže – schválení výsledků:

OP II. třída mužů - 16. kolo schváleno 
OS III. třída mužů - 12. kolo schváleno
OP dorostu - 14. kolo schváleno
OP starší žáci - 10. kolo schváleno
OP starší přípravka - 12. kolo schváleno
OP mladší přípravka - 10. kolo schváleno - mimo Božetice - Hradiště „E“

Změny termínů – dohoda oddílů STK bere na vědomí 

OS III. třída muži:
19. kolo Borovany - Krč NE 29.05. 15:00 Borovany

OP mladší přípravka:
10. kolo Božetice - Hradiště „E“ ST 20.04. 17:00 Božetice

Různé - 

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

Dále upozorňujeme na start soutěže OP dorostu II.

STK a KM oznamují, všem oddílům účastnících se TU mladší přípravka II (2014 a ml.) a  
nábor 3+0 (2015 a ml.) na začátek těchto turnajů. První turnaj se uskuteční:

Mladší přípravka II 3+1
SO 23.04. 9:00 - 13:00 v Protivíně
Víkend 14. - 15.05
Víkend 04. - 05.06
Víkend 18. - 19.06.

Nábor 3+0
Víkend 07. - 08.05.
Víkend 21. - 22.05.
Víkend 04. - 05.06.
NE 26.06. na Hradiště - ukončení a vyhodnocení sezóny

V případě dotazů a případných přihlášek volejte GTM OFS Písek - Petr Houdek 777 315 042

STK oznamuje zrušení turnaje Veteránského fotbalu z důvodu malého počtu přihlášených družstev. 
Dle rozhodnutí VV bude vytvořeno mužstvo pod hlavičkou jednoho z oddílů OFS, které se zúčastní 
krajského kola. 
Tváří Veteránského fotbalu OFS Písek bude Jan Koller a managerem tohoto družstva 
bude Roman Šimek 777 828 802.

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 ve středu dne 20.04.2021 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 12.04.2022 STK OFS Písek


