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

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis STK č. 27 ze dne 17.05.2022  

Přítomni: Řezáč Michal, Peklo Michal 

Soutěže - schválení výsledků:

OP II. třída mužů - 21. kolo schváleno 
OS III. třída mužů - 17. kolo schváleno - mimo Božetice „B“ - Krč
OP dorostu II -   5. kolo schváleno
OP starší žáci - 15. kolo schváleno
OP mladší žáci - 15. kolo schváleno
OP starší přípravka - 17. kolo schváleno 
OP mladší přípravka - 15. kolo schváleno 

POKUTY:

OS III. třída muži Božetice „B“ - Krč, dle zápisu rozhodčího utkání nebylo sehráno pro 
nedostavení se družstva hostů k mistrovskému utkání. STK jako pověřený orgán soutěže předává 
nesehrané utkání k dořešení DK s návrhem kontumace a návrhem na pokutu dle RS.

Změny termínů - dohoda oddílů STK bere na vědomí 

OP starší žáci:
16. kolo Kluky/Albrechtice - Čimelice PÁ 27.05. 17:00 Kluky

OP mladší přípravka I:
16. kolo Bernartice - Hradiště „E“ SO 21.05. 13:30 Bernartice

Různé - 

Financování rozhodčích utkání přípravek. 
STK informuje oddíly hrající mistrovské soutěže přípravek OFS Písek, že dle usnesení VH 
FAČR, se od 01.01.2022 již nebudou proplácet odměny rozhodčích za utkání přípravek pro jarní 
část soutěží 2021/22. Náklady na rozhodčí budou zapsány oddílům na sběrnou fakturu. 
O další situaci ohledně proplácení náhrad na rozhodčí mistrovských soutěžích přípravek 
Dle rozhodnutí VV budou náhrady za mistrovská utkání přípravek proplacena v plné výši 
na konci soutěžního ročníku 2021/22.



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 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. Rozpis a termíny turnajů:

Mladší přípravka II 3+1
Víkend 04. - 05.06
Víkend 18. - 19.06.

Nábor 3+0
NE 22.05. 10:00 - 12:00 v areálu FC Písek
Víkend 04. - 05.06.
SO 25.06. v Kovářově

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

STK projednávala zápis z utkání OP starší žáci Oslov - Bernartice. Dle zápisu rozhodčího po 
skončení utkání požádal vedoucí družstva hostů o konfrontaci domácího hráče. Tento hráč však v 
průběhu druhého poločasu vystřídal a nebyla možná následná konfrontace po utkání. STK 
požádala domácí oddíl SK Oslov o vyjádření. Dle zaslaného vyjádření opustil domácí hráč 
mistrovské utkání z důvodu odjezdu na rodinnou oslavu. Z důvodu nemožné konfrontace hráče po
utkání ponechává STK výsledek utkání v platnosti.  

STK bere na vědomí zaslané informace o konání okresního kola turnaje „O pohár předsedy 
KFS“ pro 2. stupeň základních škol. Turnaj se bude konat v městském sportovním areále v Písku 
dne 16.06.2022 od 8:00 do 13:00 hodin. Informace o turnaji byly zaslány organizačním 
pracovníkům oddílů OFS Písek. 
Případní zájemci o účast na tomto turnaji volejte GTM OFS Písek - Petr Houdek 777 315 042

STK oznamuje, že byly dodány průkazy trenérů licence „C“ po školení a doškolení na OFS 
Písek. Obdržené průkazy, které nebyly předány na VH OS ČUS budou zaslány na dodané adresy 
trenérů. 

STK informuje oddíly, že byla vytvořena termínová listina okresních soutěží pro podzimní část 
soutěžní ročník 2022/23. Termínová listina bude na oddíly OFS Písek zaslána ihned po schválení 
VV OFS Písek.

Příští zasedání STK bude v úterý dne 24.05.2021 od 13:00 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 17.05.2022 STK OFS Písek


