
SPORTOVNĚ  TECHNICKÁ  KOMISE  OFS  PÍSEK
Tylova ulice 395, 397 01 Písek, 604 856 457

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis STK č. 5 ze dne 01.09.2022

Přítomni: Řezáč Michal, Peklo Michal
Nepřítomni:

Soutěže – schválení výsledků:

OP II. třída mužů - 2. kolo (schváleno)
OP III. třída mužů - 2. kolo (schváleno)
OP starší žáci - 2. kolo (schváleno) - mimo Kovářov – Božetice

Semice/Hradiště „B“ - Čimelice
Chyšky - Záhoří/Oslov

Změny termínů:

OP II. třída muži:
7. kolo Kluky - Putim SO 01.10. 10:00 Kluky

OP II. třída muži:
4. kolo Čížová „B“ - Kovářov „B“ NE 11.09. 14:00 Čížová

OP starší žáci:
2. kolo Božetice - Kovářov PÁ 09.09. 16:30 Božetice

- změna pořadatelství

OP starší přípravka - sk „A“:
2. kolo Písek „B“ - Hradiště „C“ ST 07.09. 17:00 Písek



Různé:

- 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 provedla kontrolu a bere na vědomí soupisky mužstev vložené do IS.
KP ml. přípravka: FC ZVVZ Milevsko

- STK bere na vědomí propozice soutěží okresních výběrů Jč. Kraje kategorií U11, U12 a dívek
pro soutěžní ročník 2022/23.

- STK oznamuje termín 1. kola výběrů OFS.
Turnaj se odehraje 21.09.2022 ve sportovním areálu FK Protivín. 
Nominace obdrží trenéři a organizační pracovníci klubů.

- STK žádá oddíly o zaslání seznamu trenérů do 16.09.2022.
Vyplňujte dle skutečnosti. Pokud nemá trenér kvalifikaci vyplňte bez kvalifikace.

- doškolení a školení plánované na začátek roku 2023.

- STK bere na vědomí seznam trenérů:
TJ Sokol Hrazánky

- STK informuje oddíly, které hrají OP starší přípravka sk „A“
o odstoupení družstva TJ Sokol Bernartice.

STK uděluje oddílu TJ Sokol Bernartice pokutu dle RS přílohy č.6/b – Vystoupení družstva ze 
soutěže po losovacím aktivu – v kategorii starších přípravek, ve výši 4 000,- Kč. 
Oddíly, které měli hrát s oddílem Bernartice budou mít v rozlosování volný termín. 

Příští zasedání STK bude ve čtvrtek dne 08.09.2022 od 14,00 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 01.09.2022 STK OFS Písek


