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

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis STK č.12 ze dne 20.10.2022  

Přítomni:  Řezáč Michal, Peklo Michal

Soutěže - schválení odehraných utkání:

OP II. třída muži - 9. kolo (schváleno)
OS III. třída muži - 9. kolo (schváleno) mimo Kovářov,,B“ - Krč
OP starší žáci - 9. kolo (schváleno)
OP starší přípravka sk. „A“ - 7. kolo (schváleno)
OP starší přípravka sk. „B“ - 7. kolo (schváleno)
OP mladší přípravka I. - 7. kolo (schváleno)

Změny termínů:

OP starší přípravka „A“:

8. kolo                  Chyšky - ZVVZ „B“ CT 20.10. 16:30 Chyšky

Pokuty:

OS III. třída muži Kovářov „B“ - TJ Sokol Krč, dle zápisu rozhodčího utkání nebylo sehráno
pro nedostavení se družstva hostů k mistrovskému utkání. STK jako pověřený řídící orgán 
soutěže předává nesehrané utkání k dořešení DK s návrhem kontumace a pokuty na dle RS.

Různé:

- STK a KM nařizuje, aby výsledky OP mladší přípravka  I. a OP mladší přípravka II.
             byly zapisovány do IS jako výsledek 0:0 a bez střelců (soutěž hraná bez výsledku).

- STK upozorňuje oddíly na Výzvu Můj klub 2023. Národní sportovní agentura na 
svých stránkách zveřejnila Výzvu Můj klub 2023. Výzva je zaměřena na podporu sportovních
klubů, tělovýchovných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 4 do 19 let.



- STK a KM vyhlašují termín Vánočních halových turnajů OFS Písek
ve dnech 27. a 28.12.2022 ve sportovních halách TJ Sokol Písek. 

            Přihlášky zasílejte mailem na sekretariát OFS Písek (ofspisek@seznam.cz)

- STK a KM informují oddíly o konání druhého kola soutěže výběrů OFS
dne 25.10.2022 v Českých Budějovicích (Tréninkové centrum SK Dynamo 
České Budějovice – Na Složišti).

            Nominace hráčů a hráček již byla zaslána na organizační pracovníky oddílů OFS Písek

- STK informuje o rozhodnutí VV OFS Písek ze dne 30.09.2022 ohledně vyhlášení 
ceny Fair play v rámci všech mistrovských soutěží OFS Písek.STK žádá oddíly o 
spolupráci, pokud zaregistrujete jakýkoli podmět zašlete informace na sekretariát OFS 

Příští zasedání STK bude ve čtvrtek dne 26.10.2022 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 20.10.2022 STK OFS Písek

mailto:ofspisek@seznam.cz

