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

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis STK č.4 ze dne 25.08.2022  

Přítomni: Řezáč Michal, Peklo Michal

Mistrovská utkání – schválení výsledků

OP II. třída muži - schváleno (1. kolo)

Změna termínů utkání      - (STK bere na vědomí dohodu oddílů)  
OP starší žáci
2. kolo SEMICE – ČIMELICE 06.09. 17:00 Semice
1. kolo KOVÁŘOV -  BOŽETICE odloženo – termín bude dodán do STK

RŮZNÉ 

STK upozorňuje oddíly, že v IS systému již není otevřena možnost zadávání změn oproti RS 
– bez souhlasu soupeře.
Zadání změn termínu mistrovských utkání již lze změnit pouze se souhlasem soupeře!!!

OP  -  II. třída muži -  uzavřeno
OS  -  III. třída muži -  uzavřeno
OP  -  starší žácí -  uzavřeno
OP  -  starší přípravka -  uzavřeno
OP  -  mladší přípravka -  uzavřeno

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. Součástí této
zprávy STK je v příloze vytvořený manuál pro trenéry mládeže, který vytvořil GTM 
Petr Houdek pro administraci Zápisu o utkání.

STK upozorňuje všechny oddíly OFS Písek na vložení aktuálních soupisek pro podzimní 
část sezony 2022/2023 a vložení do IS systému. Termín vložení soupisek dle RS čl.1/10 
nejpozději 3 dny před zahájením podzimní části soutěží.

STK připomíná oddílům: -  povinnost mít na utkání k dispozici listinu hráčů
                   (bude kontrolováno v soutěžích mužů v termínu 27-28.08.2022)

-  povinnost označení funkcionářů přítomných v technické zóně



-  zákaz vnášení alkoholických nápojů do technické zony
STK provedla kontrolu a bere na vědomí soupisky mužstev vložené do IS-systému:
KP  mužů: FK Protivín, FC AL-KO Semice
I.A. mužů: TJ Sokol Bernartice, TJ ZD Kovářov, SK Mirovice, 
I.B. mužů: TJ Hradiště, TJ Sokol Sepekov, TJ Božetice
KP st. dorostu: spol. Sepekov/Milevsko
KP ml. dorostu: spol. Milevsko/Sepekov
KP st. žáků: spol. Milevsko/Sepekov, TJ Hradiště
KP ml. žáků: spol. Milevsko/Sepekov, TJ Hradiště
I.A. st. žáků: TJ Hradiště
KP st.Přípravka: FC ZVVZ Milevsko
OP II. třída muži: TJ Sokol Čížová    

STK upozorňuje oddíly, že na stránkách OFS Písek je k dispozici rozpis mistrovských 
fotbalových soutěží OFS Písek pro rok 2021/22.
https://www.ofspisek.cz/clanky/soubory-ke-stazeni.html

STK informuje oddíly, že bude probýhat distribuce bannerů nového sponzora mistrovských 
soutěží mužů pivovaru Platan. Bannery rozvezou rozhodčí, kteří pojedou na utkání. Prosíme o
součinnost oddílů OFS Písek a vyvěšení banerů na libovolné, ale hlavně viditelné místo. 

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

https://www.ofspisek.cz/clanky/soubory-ke-stazeni.html

