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.21 ze dne 02.04.2019
Přítomni: Třeštík Petr, Peklo Vratislav, Řezáč Michal
Nepřítomni:

Mistrovská utkání
OP II. třída muži

-

OP starší přípravka „A“ OP starší přípravka „B“ OP mladší přípravka I. -

schváleno (15. kolo)
schváleno (12. kolo)
schváleno (12. kolo)
schváleno (12. kolo)

------------------------------------------------------------------------------------------------Změna termínů utkání - (STK bere na vědomí)
OP mladší přípravka sk. I.
13. kolo
PROTIVÍN – HRADIŠTĚ „A“
07.04.
14:00 Protivín
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RŮZNÉ
STK informuje o termínu 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 upozorňuje oddíly hrající kategorii OP starší přípravka a OP mladší přípravka sk. I., že
dojde k přelosování soutěže na finálovou skupinu a na skupinu o umístění. Soutěže budou
přelosovány po odehrání posledního kola dle TL a ihned v následujícím týdnu je již první
kolo nadstavbové části. Úřední dny a termíny jednotlivých mužstev jsou shodné dle RS
nahlášených pro základní část soutěží.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK upozorňuje oddíly, mající více družstev v jedné věkové kategorii na včasné vložení
soupisky do IS-systému.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STK upozorňuje oddíly, aby měli k dispozici aktuální „Listinu hráčů“ pro případnou
kontrolu ze strany rozhodčích.

------------------------------------------------------------------------------------------------7. Turnaj - „NÁBOR PŘÍPRAVEK“ se uskuteční v neděli 14.04.2019 na hřišti v
Čimelicích od 10:00 do cca 13:00 hod. Žádáme kluby, které mají zájem se kola zúčastnit, aby
svou účast nahlásili na email: peklo.vrata@seznam.cz do pondělí 08.04.2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Příští zasedání STK bude v úterý dne 09.04.2019 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

