
Okresní fotbalový svaz PÍSEK
                 Tylova ulice 395,  397 01 Písek

           tel. 604 856 457 , ofspisek  @seznam.cz  

ZÁPIS VV ČÍSLO 09/2022

Jednání VV OFS Písek ze dne 30.09.2022

Přítomni: Řezáč Michal, Košatka Josef, Peklo Michal,  Šimek Roman

       Houdek Petr

Nepřítomni:  Koller Jan, Janda Petr

PROGRAM JEDNÁNÍ VV OFS Písek: 

1) Zahájení – kontrola splnění úkolů z VV 08/2022

2) Informace FAČR a Jč KFS

3) Zpráva komisí a informace k soutěžnímu ročníku 2022/2023

4) Diskuze

5) Závěr

1) Zahájení

Zasedání  VV OFS Písek 08/2022 zahájil  předseda VV v 18:00 hod.  Přivítal  všechny

přítomné členy  a  seznámil  přítomné  členy  s  programem VV,  který  byl  jednohlasně

schválen v předložené podobě. Kontrola zápisu VV 08/2022 a splnění úkolů z minulého

zasedání 

– nesplněn úkol KR návštěva tréninku dorostu FC Písek a FC ZVVZ

- zakoupení střelecké plachty pro potřeby OFS Písek

- termín konání dívčího halového turnaje WU 15 OFS Písek v Milevsku

mailto:ofspisek@seznam.cz


2) Informace FAČR a Jč KFS

Předseda VV OFS Písek seznámil členy VV o doručených nařízení FAČR 

-  Výzva  VV  OFS  Strakonice  o  reorganizaci  mládežnických  soutěží  FAČR,  návrh  o

zařazení rozhodčích na utkání přípravek a zrušení DS na úrovni amatérského fotbalu

- informace Generálního sekretáře FAČR – 09.2022

- novelizace DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU (s účinností od 6. 9. 2022)

-  novelizace ŘÁD ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ (s účinností od 7. 9. 2022)

-  obdržený  mail  z  finančního  oddělení  FAČR  ohledně  doplnění  Výsledovky  pro

následnou finanční kontrolu dotací za rok 2021

- žádost oddílu TJ Sokol BRANICE o doporučení založení nového klubu

- obdrženou Termínovou listinu KM Jč KFS – podzim 2022

-  předseda VV OFS Písek  informoval  přítomné členy  s  obdrženou  povinností  hlásit

počty odhlášených mužstev z kategorií mládeže na vyšší instanci STK Jč KFS

-  obdrženou  zprávu  předsedou  VV  Jč  KFS  o  vytváření  nové  možnosti  natáčení

mistrovských utkání a to i na úrovni OFS. Podrobnosti přednese na příštím VV OFS

Písek člen VV Jč KFS Šimek Roman

3) Zpráva komisí a informace k soutěžnímu ročníku 2022/2023 –  Řezáč Michal

Předseda STK seznámil přítomné členy s odstoupení dvou mužstev mládeže ze soutěží

OFS Písek. V kategorii starších žáků odstoupilo mužstvo SK SIKO Čimelice, v kategorii

starší  přípravka  A  odstoupilo  mužstvo  TJ  Sokol  Bernartice.  Odstoupení  mužstev

proběhlo dle Soutěžního řádu, odstoupení bylo nahlášeno na STK Jč KFS.

     vzato na vědomí

V  rámci  STK  dále  řešen  dopis  na  doporučení  o  znovu  založení  mužstva  TJ  Sokol

BRANICE.  Dopis  byl  v  rámci  VV  sepsán  a  zaslán  pro  potřeby  oddílu  TJ  Sokol

Bernartice            pro:5  proti: 0  zdržel se: 0

Předseda STK a GTM OFS Písek se po dohodě trenérů mistrovských soutěží mladších

přípravek I. a II. OFS Písek zabývali návrhem trenérů o nezapisování výsledků a střelců

v  této  kategorii.  Důvodem je  tak  nehrát  mistrovské  soutěže  o  výsledky  a  nechat  v

soutěžích hrát všechny děti bez starosti o výsledek, nebo kvalitu výkonů.

          pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0

https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy/318?category=1
https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy/317?category=1


¨Předseda STK informuje o zavedení kontrol Listiny hráčů, označení funkcionářů v TZ

dle požadavku KR OFS Písek. Oddíly v součinnosti s drobnými nedostatky, které jsou

zatím řešeny dle potřeb STK a OFS – bez pokut      vzato na vědomí

Člen STK Peklo Michal informoval o nařízení Generálního sekretáře FAČR o nařízení

řídícím  orgánům  soutěže  vkládat  zápisy  o  utkáních  přípravek  do  IS  FAČR.  Tuto

záležitost OFS Písek zajišťuje od začátku soutěží, předseda OFS Písek doplnil, že je tato

záležitost  také  jasným  prokázáním splnění  podmínek  stanovených  NSA  v  dotačním

programu Můj klub 2022                  vzato na vědomí

 Předseda STK informuje VV o množících a stále opakujících se odkládání mistrovských

soutěží mládeže ,,na poslední chvíli“. STK ve své zprávě upozornilo oddíly na článek SŘ

FAČR , ohledně dohody klubů o změně termínu utkání přes organizační pracovníky.

STK může dle SŘ přistoupit ke zpoplatnění změn.    pro:5 proti:0 zdržel se:0

 

Za  KR  přednesl  zprávu  předseda  OFS  Písek  Řezáč  Michal  Mistrovské  soutěže

obsazovány  možností  KR.  Z  důvodu  malého  počtu  rozhodčích  OFS  Písek  a  dvojité

nominace KR Jč KFS na utkání I.B. třídy , není KR v některých případech schopna plně

zabezpečit plné obsazení mistrovských soutěží. V diskuzi KR a předsedy OFS Písek bylo

KR doporučeno  zabezpečit  zejména  obsazení  mistrovských  soutěží  OFS  ,  pokud  by

došlo k neobsazení I.B. třídy mužů Jč KFS, doporučil předseda VV OFS Písek zavolat

na příslušný oddíl s informací o zajištění oddílového rozhodčího. 

   pro:5 proti:0 zdržel se:0

 

Informace  o  zařazení  dvou  nových  rozhodčích  na  listinu  OFS  Písek.  Na  listinu

rozhodčích byl dopsán po řádném proškolení rozhodčí Přibyl Petr a Breibisch Filip.  

     vzato na vědomí

 

Informace o připravovaném semináři pro talentované rozhodčí v Písku pod KR Jč KFS.

     vzato na vědomí

Za DK informuje VV OFS Písek její předseda Košatka Josef 

Předseda DK informoval VV o činnosti DK OFS Písek. Doplnil informaci o využívání

Varianty  A –  vyplacení  při  udělení  2ŽK + ČK. Udělené tresty  jsou vkládány do IS

FAČR a zprávy DS na Úřední desku OFS Písek. vzato na vědomí 



Informace KM přednesl GTM OFS Písek Houdek Petr 

GTM Houdek Petr informoval VV o proběhlém 1.kole výběrů OFS v Písku, které OFS

pořádalo dne 21.09.2022. 

Výsledky výběrů OFS Písek: 

Kluci U12: OFS Písek - OFS Strakonice 2:2 OFS Písek - OFS Tábor 0:2 

Kluci U11: OFS Písek - OFS Strakonice 18:2 OFS  Písek  -  OFS  Tábor  8:14

Holky: OFS Písek - OFS Strakonice 2:2 OFS Písek - OFS Tábor 0:8 

Další kolo TU výběrů OFS Písek se bude konat dne 25.10.2022 v Českých Budějovicích.

GTM OFS Písek dále informoval:

- informace o konání Vánočního turnaje v Třeboni

–  memoriál  JUDR.  Straky  KM  Jč  KFS  informuje  OFS  prostřednictvím  GTM  o

myšlence  zatraktivnění  turnaje  a  proto  rozhodla  do  turnaje  zapojit  výběry  OFS  v

kategorii U11, U13, U15 a U17 doplněny o nižší ročníky kategorie SK Dynamo ČB, FC

Táborsko a FC Písek.      vzato na vědomí

-  informace  o  konání  memoriálu  Josefa  Šurala  Nominační  turnaj  r.  2006  –  2007

17.11.2022 v Roudném a na tréninkovém centru Složiště      vzato na vědomí

- Školení a doškolení trenérů OFS Písek je naplánováno na termín únor-březen 2023.

Informace  o  školení  a  doškolení  obdrží  oddíly  zprávou  STK,  nebo  mailem  na

organizační pracovníky oddílů OFS Písek      vzato na vědomí

- Školení UEFA B licence v rámci Jč KFS pro nové zájemce naplánováno v termínech 3-

4.12.2022, 7-8.01.2023, 28-29.01.2023 a 25-26.02.2023 na Složišti v Českých Budějovicích.

                vzato na vědomí

- Turnaje 3+0, první TU uspořádán ve spolupráci s FK Čížová. VV a KM děkuje za

organizaci TU. Další  TU 3+0 naplánován na termín 09.10.2022 v Písku, 16.10.2022 v

Sepekově.

- GTM informuje o doplnění trenérů u výběrů OFS Písek. Zároveň požaduje doplnění

vybavení pro trenéry výběrů (bundy, trika, mikiny)    pro:5 proti:0 zdržel se:0



- Informace o ukončení činnosti členů KŽ OFS Písek. Odstoupení z komise ohlásil její

předseda Petr Novotný a členové Lucka Mužíková a Zdeněk Ťuka. Doplnění KŽ bude

nahlášeno na příštím VV.      vzato na vědomí

4) Diskuze

Předseda  OFS  Písek  předkládá  VV  návrh  na  vyhlášení  ceny  Fair  play  v  rámci

mistrovských soutěží OFS Písek. Cena a vyhlášení budou zařazeny na Galavečer OFS

Písek.    pro:5 proti:0 zdržel se:0

Předseda a GTM OFS Písek informují přítomné členy o jednání s e zástupcem TJ Sokol

Písek ohledně Vánočního halového turnaje mládeže OFS Písek v termínu 27.28.12.022.

Byla  domluvena cena za pronájem haly.  Její  konečná podoba je  750,-Kč na hodinu

jedné haly  a  šaten.  Dále  byl  zástupcem TJ Sokol  určen postup instalace  branek na

palubovku haly, povinnost obuvi a provozu šaten po dobu turnaje. 

                 vzato na vědomí

Předseda VV navrhuje již  vyhlásit  termíny Vánočního turnaje OFS Písek na oddíly

zprávou STK a k rukám trenérů mládeže.    pro:5 proti:0 zdržel se:0

VV pověřuje kancelář OFS Písek zajištěním objednávky cen pro Vánoční halové turnaje

mládeže OFS Písek.    pro:5 proti:0 zdržel se:0

5) Závěr

Na  závěr  jednání  VV  Okresního  fotbalového  svazu  Písek  poděkoval  předseda

přítomným členům VV za účast a zejména za konstruktivní projednávání bodů zasedání

VV OFS 08/2022 a ve 20:30hod jednání VV ukončil. 

Další zasedání VV OFS Písek stanoveno na 03.11.2022 

Zápis provedla Halamová Romana v.r.


