SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE OFS PÍSEK
Tylova ulice 395 , 397 01 Písek, TŘEŠTÍK Petr mob: 606 66 88 98 nebo 604 856 457

------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis STK č.16 ze dne 06.11.2018
Přítomni: Třeštík Petr, Řezáč Michal, Vratislav Peklo
Nepřítomni:

Mistrovská utkání
OP II. třída muži
OS III. třída muži
OP mladší žáci

-

schváleno (13. kolo)
schváleno (11. kolo)
schváleno (11. kolo)

------------------------------------------------------------------------------------------------RŮZNÉ
STK informuje všechny oddíly, že na základě sdělení Grassroots trenéra Jč KFS, bude
ŠKOLENÍ NOVÝCH TRENÉRU LICENCE „C“ pro OFS Písek předběžně v termínu
začátkem března 2019. Bližší informace budou v následujících úředních zprávách STK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK děkuje oddílu TJ Sokol Bernartice za uspořádání „3. Turnaje - NÁBOR
PŘÍPRAVEK“ v sobotu 03.11.2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------STK upozorňuje oddíly, aby měli k dispozici aktuální „Listinu hráčů“ pro případnou
kontrolu ze strany rozhodčích.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK informuje kluby o možnosti zapojit se do projektu „ČUS – Sportuj s námi“, který
bude probíhat v termínu 01.01.2019 – 31.12.2019. Cílem projektu je aktivně zapojit širokou
veřejnost s důrazem na děti do sportovních aktivit. Organizátoři akcí získávají podporu
mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.
V případě dotazů, se obracejte na kancelář ČUS Písek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK informuje kluby, že ve středu 14.11.2018 od 16:30 – 18:00 na hřišti UMT Písek
proběhne „2. TRÉNINK DÍVEK OFS PÍSEK“ zaměřený na ročníky 2005-2010.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK upozornuje oddíly, že dle RS § 30, odst. 2f) – Vedoucí mužstva – je povinen
ověřovat a brát na vědomí zápis o utkání, zejména výsledek utkání, střelce branek a
udělené osobní tresty.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OP mladší žáci: FC Písek „D“ - FK IPD service Kestřany, 11. kolo, 29.10.2018
V zápise o utkání je uvedeno, že se k zápasu nedostavil delegovaný rozhodčí. Po dohodě
oddílů odřídil utkání Houdek Petr.
STK předává informaci ohledně nedostavení se rozhodčího KRaD.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK informuje oddíly, že v termínu 27.12. - 28.12.2018 dojde k pořádání tradičního
„VÁNOČNÍHO HALOVÉHO TURNAJE MLÁDEŽE OFS PÍSEK“.
Vyhlášené věkové kategorie jsou dle RS OFS Písek. Přihlášky, prosím, zasílejte do
30.11.2018 na ofspisek@seznam.cz. Podle počtu přihlášených budou pro jednotlivé kategorie
upraveny časové rozpisy a systém turnaje. V případě, že bude v jedné věkové kategorii
přihlášeno 5 a méně družstev, nebude pro tuto věkovou kategorii turnaj vyhlášen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK informuje oddíly, ohledně „HALOVÉHO TURNAJE – NÁBOR PŘÍPRAVEK“
Turnaj proběhne v „předpokládaném“ termínu 08.12.2018 v dopoledních hodinách. Žádáme
kluby, které by měli zájem se halového turnaje zúčastnit, aby svou účast potvrdily na email:
ofspisek@seznam.cz. Další upřesňující informace budou v příštích zápisech STK.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poplatky a pokuty STK:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příští zasedání STK bude v úterý dne 13.11.2018 od 15,00 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.

Třeštík Petr v.r.

Vratislav Peklo

předseda STK OFS Písek

předseda KM OFS Písek

