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.18 ze dne 12.03.2019
Přítomni: Třeštík Petr, Peklo Vratislav, Řezáč Michal
Nepřítomni:

RŮZNÉ
STK upozorňuje oddíly, že dle SŘ § 8, odst. 4 je organizátor utkání oprávněn změnit
termín utkání bez souhlasu soupeře, a to v IS-systému nejpozději 15 dní před dnem prvního
soutěžního utkání příslušné jarní části soutěže, dle termínové listiny, a to v soutěžích:
OP II. mužů
zahájení 23.-24.03.2019
již nelze změnit bez souhlasu soupeře
OS III. mužů
06.-07.04.2019
lze změnit do 22.03.2019
OP starší žáci
13.-14.04.2019
lze změnit do 29.03.2019
OP mladší žáci
06.-07.04.2019
lze změnit do 22.03.2019
OP starší přípravka
23.-24.03.2019
již nelze změnit bez souhlasu soupeře
OP mladší přípravka I.
23.-24.03.2019
již nelze změnit bez souhlasu soupeře
OP mladší přípravka II.
13.-14.04.2019
lze změnit do 29.03.2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK doplňuje termín Poháru „A-ROYAL CUP OFS PÍSEK“
2. KOLO – 08.05.2019 17:00
SEPEKOV „B“
- PODOLÍ II.
Sepekov
Změna schválena STK, zápis č. 9 ze dne 19.09.2018, dle dohody obou oddílů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Turnaj - „NÁBOR PŘÍPRAVEK“ se uskuteční v sobotu 23.03.2019 ve sportovní hale v
Protivíně od 09:00 do 13:00 hod. Žádáme kluby, které mají zájem se kola zúčastnit, aby svou
účast potvrdily na email: peklo.vrata@seznam.cz do pondělí 18.03.2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK bere na vědomí změnu předsedy oddílu AFK Smetanova Lhota z.s. Novým předsedou se
stává Ing. Jakub Vokatý a novou korespondenční emailovou adresou je: jakub56@post.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK a KM informují kluby o pořádaní TURNAJE OKRESNÍCH VÝBĚRŮ ve
Strakonicích ve středu 17.04.2019. Turnaj je určen pro chlapce ročník 2007-2008 a výběr
děvčat. Nominační listiny hráčů a další informace budou zaslány emailem organizačním
pracovníkům klubů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK informuje oddíly, že vždy v případě požadavku na sehrání mistrovského utkání mimo
sobotu a neděli dle TL, je v každém případě nutný souhlas soupeře vložený přes IS-systém.
Toto se netýká oddílů, které měly losovacím aktivem schválen hrací den mimo termín v TL.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poplatky a pokuty STK:
STK uděluje oddílům: FC Chyšky, FK Mirotice, TJ Sokol Putim, FC AL-KO Semice, FK SDH
Vráž, TJ Platan Protivín a TJ Sokol Branice pokutu dle RS, příloha č. 3, odst. e) za neúčast
zástupce oddílu na VH OFS Písek dne 06.02.2019, a to ve výši 1.000,- Kč.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příští zasedání STK bude v úterý dne 19.03.2019 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.
předseda STK OFS Písek

Vratislav Peklo
předseda KM OFS Písek

