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

------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis STK č. 01 ze dne 04.08.2022
Přítomni: Řezáč Michal, Peklo Michal
Změny termínů: (bez souhlasu soupeře)
OP – II. třída muži:
01. kolo
Kr. Lhota/Mirovice – Albrechtice

NE 21.08.
16:00
- změna pořadatelství

Mirovice

OS – III. třída muži:
01. kolo
Hrazánky – Božetice „B“

SO 05.11.

14:00

Hrazánky

OP – starší žáci:
06. kolo
Mirovice – Božetice

SO 24.09.

09:30

Mirovice

Různé:
STK upozorňuje oddíly, že v IS systému je otevřena možnost zadávání změn oproti RS – bez
souhlasu soupeře.
Zadání změny termínu si mohou organizátoři utkání (domácí oddíl) provést v IS systému za
předpokladu dodržení termínu v rámci SO a NE dle rozlosování:
OP – II. třída muži
- uzavřeno
OS – III. třída muži
- 10.08.2022
OP – starší žáci
- 10.08.2022
OP – starší přípravka
- 24.08.2022
OP – mladší přípravka
- 24.08.2022
STK upozorňuje, že po těchto termínech bude systém hlášenek následující den ráno uzavřen
a eventuální změny termínů je nutno provést pouze po dohodě oddílů!!!

STK oznamuje oddílům, že dle rozhodnutí VV FAČR s účinností od 01.08.2022 byl
novelizován řád rozhodčích FAČR o přílohu č. 5. Dle této přílohy je povinen řídící orgán
soutěží OFS zajistit, že nebudou rozhodčími obsazovány soutěže přípravek.
STK připomíná oddílům povinné administrativní úkony oddílů v rámci případných
dotačních programů:
- provedení změn zapsaných údajů ve spolkovém rejstříku na justice.cz
- ti z vás, kteří budou chtít v dotacích uplatňovat náklady na energie, by si
měli co nejdříve požádat poskytovatele o mimořádné vyúčtování
- nutnost zřízení datové schránky, vyplívající ze schváleného zákona
V případě potřeby a dotazů kontaktujte spolupracující kancelář ČUS Písek:
- Halamová Romana
602 175 877
- Hoštičková Jarmila
604 278 481
STK schvaluje propozice fotbalového turnaje Memoriál Jana Budína pořádaného SK Skály
dne 06.08.2022.
STK oznamuje oddílům, že byly rozeslány rozpisu pro soutěžní ročník 2022/23 na
organizační pracovníky klubů. Kdo by měl zájem o zaslání, ať se ozve na kancelář OFS Písek.

Příští zasedání STK bude v úterý dne 10.05.2021 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 04.08.2022

STK OFS Písek

