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

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis STK č. 18 ze dne 15.03.2023  

Přítomni:  Řezáč Michal, Peklo Michal

Soutěže:

Zadání změny termínu si mohou organizátoři utkání (domácí oddíl) provést v IS systému:

OP II. třída muži do 07.03.2023 - uzavřeno
OS III. třída muži do 14.03.2023 - uzavřeno
OP starší žáci do 14.03.2023 - uzavřeno
OP starší přípravka do 14.03.2023 - uzavřeno
OP mladší přípravka I. do 21.03.2023
OP mladší přípravka II. do 28.03.2023

Po těchto termínech bude v systému povolení hlášenek bez souhlasu soupeře uzavřen.

V soutěži OP mladší přípravka I. došlo k doplnění volného místa v rozlosování mužstvem 
SK SIKO Čimelice – hrací den PÁ 17:00. Věnujte prosím pozornost této změně a nezapomeňte, že 
volno v termínu pro vaše utkání v OP mladší přípravce I. v jarní část již není.

OP mladší přípravka II. - v IS systému najdete rozlosování jarní část mistrovské soutěže OP mladší 
přípravka II. Pod odhodě s KM došlo k rozdělení na 2. skupiny. Prosím sledujte IS a využijte 
možnost úpravy termínu bez souhlasu soupeře do data viz výšše.

STK upozorňuje všechny oddíly OFS Písek na vložení aktuálních soupisek pro jarní část sezony 
2022/23 do IS systému. Termín vložení soupisek dle RS čl 1/10 nejpozději 3 dny před zahájením 
jarní části soutěže.

STK připomíná oddílům 
- povinnost mít na utkání k dispozici listinu hráčů. Bude kontrolováno během jarní části soutěže
- povinnost označení funkcionářů přítomných v technické zóně
- zákaz vnášení alkoholických nápojů do technické zóny



Změny termínů:

OP II. třída muži:
26. kolo spol. Kr. Lhota/Mirovice – Čížová NE 11.06. 15:00 Mirovice

TJ Mirotice oznamují pro jarní část sezony 2022/23 změnu hřiště pro domácí utkání z důvodu 
rekonstrukce. Hrací plocha pro domácí utkání bude pro jarní část hřiště TJ Lom ( hřiště se nachází 
mezi obcemi Lom a Neradov na Strakonicku – cca 5 km od Mirotic). Hrací den je SO 10:15 !!!

Různé:

Příští zasedání STK se uskuteční 23.03.2023 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 15.03.2023 STK OFS Písek


