
 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTOVNĚ  TECHNICKÁ  KOMISE  OFS  PÍSEK 

Tylova ulice 395 , 397 01 Písek, ŘEZÁČ Michal mob:  604856457  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zápis STK č.2 ze dne 11.08.2022   

 

Přítomni:  Řezáč Michal, Peklo Michal 

 

Změny termínů: (bez souhlasu soupeře) 

 

OP – II. třída muži: 

07.kolo Protivín,,B“ – Semice,,B“  SO 01.10. 16:00  Protivín 

13. kolo Protivín,,B“ – Bernartice,,B“  SO 12.11. 14:00  Protivín 

 

OP – starší žáci: 

04.kolo Čížová – Chyšky   NE 11.09. 10:00  Čížová 

10. kolo Mirovice – Chyšky   NE 23.10. 12:00  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  - uzavřeno 

  OP – starší žáci  - uzavřeno 

  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 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. 

 



STK upozorňuje všechny oddíly na vložení aktuálních soupisek pro podzimní část sezony 

2022/2023 a vložení do IS systému. Termín vložení soupisky dle RS čl.1/10 nejpozději 3 dny 

před zahájením jarní části soutěží 

 

STK provedla kontrolu a bere na vědomí soupisky mužstev vložené do IS-systému: oddílů 

KP mužů:   FK Protivín,  FC AL-KO Semice 

 

STK povoluje jako řídící orgán mistrovských soutěží OFS Písek start mladších žáků oddílu 

SK Mirovice v soutěžích OFS Příbram z důvodu neotevření soutěže mladších žáků na OFS 

Písek v soutěžním ročníku 2022/2023. Povolení startu v souladu s odst. 6 a 7 článku Stanov 

FAČR.  

 

STK upozorňuje všechny oddíly, že kompenzační poplatky za chybějící družstva mládeže 

budou vyhodnoceny až 1.1.2023 z důvodu možnosti vytvoření mužstev v náborech a zapojení 

do turnajů 3+0 nebo 3+1.  

 

 

 

Řezáč Michal  v.r.     Peklo Michal 

předseda STK OFS Písek    člen STK OFS Písek 

 


