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

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis STK č.32 ze dne 21.06.2022 

Přítomni:  Řezáč Michal, Peklo Michal

Soutěže - schválení výsledků:

OP II. třída mužů - 26. kolo schváleno - mimo Králova Lhota/Kostelec
OS III. třída mužů - 22. kolo schváleno
OP dorostu II - 10. kolo schváleno - mimo Oslov/Chotoviny 9.kolo
OP mladší žáci - 20. kolo schváleno
OP starší přípravka - 22. kolo schváleno 

POKUTY:

OP II. třída muži spol. Králova Lhota – Kostelec nad Vltavou, dle zápisu rozhodčího utkání 
nebylo sehráno pro nedostavení se družstva hostů k mistrovskému utkání. STK jako pověřený
řídící orgán soutěže předává nesehrané utkání k dořešení DK s návrhem kontumace a 
návrhem na pokutu dle RS.

OP dorostu II. spol. Oslov/Záhoří – Chotoviny, dle zápisu rozhodčího utkání nebylo sehráno 
pro nedostavení se družstva hostů k mistrovskému utkání. STK jako pověřený řídící orgán 
soutěže předává nesehrané utkání k dořešení DK s návrhem kontumace a návrhem na pokutu 
dle RS.

Různé:

STK konstatuje, že všechna mistrovská utkání jarní části ročníku 2021/2022 byly odehrány a 
řádně schváleny. Zároveň informuje všechny oddíly OFS Písek, že konečné tabulky soutěžního 
ročníku 2021/2022 jsou platná.

STK bere na vědomí zaslaný souhlas oddílu TJ PODOLÍ II s postupem do mistrovských
soutěží Jč KFS jako vítěz OP II. třídy mužů za soutěžní ročník 2021/2022

STK bere na vědomí zaslaný souhlas oddílu TJ Sokol BERNARTICE,,B“ s postupem do
mistrovských soutěží OP II. třídy mužů jako vítěz OS III. třídy mužů za soutěžní ročník 
2021/2022



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:

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 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
2022/2023který se uskuteční dne 13.07.2022 ve Sport hotelu Milevsko.

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 21.06.2022 STK OFS Písek

Řezáč Michal  v.r. Peklo Michal
předseda STK OFS Písek předseda KM OFS Písek


