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

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis STK č. 30 ze dne 07.06.2022  

Přítomni:  Peklo Michal, Toucha Matěj 

Soutěže - schválení výsledků:

OP II. třída mužů - 24. kolo schváleno 
OS III. třída mužů - 20. kolo schváleno
OP dorostu II -   8. kolo schváleno
OP starší žáci - 18. kolo schváleno
OP mladší žáci - 18. kolo schváleno
OP starší přípravka - 20. kolo schváleno 
OP mladší přípravka - 18. kolo schváleno 

Změny termínů - dohoda oddílů STK bere na vědomí 

OP starší přípravka:
22. kolo Protivín - Hradiště „B“ ÚT 14.06. 17:00 Protivín

Různé:

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 19.06. - případní zájemci se hlaste o pořadatelství na OFS Písek

Nábor 3+0
SO 25.06. 10:00 - 12:00 v Kovářově

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

STK a KM informuje oddíly o organizaci nadstavbové části OP starších žáků.
Vzhledem k odhlášení několika mužstev bude nadstavbová část soutěže starších žáku vypadat 
následovně:
Mirovice - Čížová NE 12.06. 10:00 Mirovice
Kluky, Záhoří, Oslov NE 12.06. 10:00 Kluky - miniturnaj
Sepekov - Kovářov ÚT 14.06. 17:00 Kovářov



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 a KM informuje oddíly o organizaci závěrečného turnaje OP mladší přípravka I.
Po dohodě STK a KM se ruší před turnaj v termínu 11. - 12.06.2022. Tento termín doporučuje 
STK a KM využít k sehrání přátelských utkání.
Samotný finálový turnaj se uskuteční dne 18.06.2022 ve sportovní areálu FC Písek 
od 9:00 do 13:00 na „malé“ trávě..
V případě dotazů volejte GTM OFS Písek - Petr Houdek 777 315 042.

STK a KM oznamují oddílům, že OFS Písek počítá i pro příští soutěžní ročník s otevřením 
soutěže dorostu.

STK informuje oddíly, že na organizační pracovníky byly zaslány přihlášky do soutěžního 
ročníku 2022/23 a informace o dohodě společenství mužstev, která platí i pro soutěžní ročník 
2022/23. 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 22.06.2022 na OFS Písek. 

STK oznamuje oddílům termín konání Losovacího aktivu pro soutěžní ročník 2022/23, který se 
uskuteční dne 13.07.2022 ve Sport hotelu Milevsko.
Na losovacím aktivu bude probíhat hlasování o provádění pokutových kopech při nerozhodném 
výsledku a o možnosti opakovaného střídání.

STK informuje oddíly, že v termínu 31.05. - 09.06. čerpá sekretářka OFS dovolenou. 
V rámci STK se obracejte na Michal Peklo 702 488 061, 
v případě mládeže se obracejte na GTM Petr Houdek 777 315 042.

STK oznamuje oddílům možnost předání cen za soutěžní ročník 2021/22 dle požadavků oddílů. 
Např.: po posledním domácím utkání...

Příští zasedání STK bude v úterý dne  14.06.2022 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 07.06.2022 STK OFS Písek


