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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 17. 6. 2020 
 

      Zápis č. 25/19-20 ze schůze STK KFS Jč. kraje 
                                 dne 17. 6. 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Příprava soutěží KFS 2020-2021 : 
 

     STK provedla vyhodnocení došlých přihlášek oddílů do soutěží. Do soutěží KFS se nepřihlásily 

z loňské sezóny oddíly Řepeč-Opařany, Březnice a Želeč. Ze soutěží ŘKČ se přihlásil (do I.B tř.) oddíl 

Čížová. 

     Ze soutěží KFS akceptoval postup do divize oddíl Lom, zařazení do divize oddíly Olešník a  

Č. Krumlov odmítly. 

     Do soutěží KFS byly doplněny oddíly Jistebnice a Soběslav „B, které se umístily na 1. a 2. místě 

z OFS Tábor. Zařazení do soutěží I.B tř. z OFS Tábor odmítly oddíly Myslkovice a Měšice. Z tohoto 

důvodu byl do soutěží I.B třídy doplněn nejlepší oddíl z 1. míst všech OFS – oddíl Bavorov (12 zápasů – 

36 bodů – koeficient 3,0) 

     Do ČP mužů se přihlásilo 6 oddílů (Hrdějovice, Met. Tábor, Bavorov, Blatná, Semice, Dražejov). 

Možnou dodatečnou přihlášku do ČPM možno zaslat ještě emailem do 21.6.2020. 

     Do ČP dorostu se přihlásily 4 oddíly (Větrovy, Blatná, Slavia ČB, Čt. Dvory). Možnou dodatečnou 

přihlášku do ČPD možno zaslat ještě emailem do 21.6.2020. 

     Do ČP žáků se přihlásily 3 oddíly (Větrovy, Blatná, Slavia ČB). Možnou dodatečnou přihlášku do 

ČPŽ opět možno zaslat ještě emailem do 21.6.2020. 

     Následně po tomto termínu bude rozhodnuto STK, na základě  počtu přihlášených oddílů, o pořádání 

soutěží ČPM, ČPD a ČPŽ. 
 

     STK dále sděluje všem oddílům, že : 

**  V pondělí 22.6.2020 bude oddílům zasláno rozdělení soutěží ročníku 2020-2021. Případnou změnu  

       čísla v dané soutěži možno provést na základě dohody mezi oddíly. V případě dohody zašlou oddíly  

       nejpozději do 26.6.2020 emailem na sekr. KFS (eibl.vladimir@volny.cz) souhlas se změnou výměny  

       čísla. 

**  Startovné za soutěže mužů ve výši (pro 2020-2021) ve výši KP 1750, - Kč, I.A tř. 1250,- Kč, I.B tř.  

      1000,- Kč, bude vloženo na sběrný účet oddílu v měsíci červnu 
**   Kompletní platné rozlosování soutěží KFS bude zadáno na webové stránky KFS dne 1.7.2020. 
 

     STK upozorňuje, že losovací aktiv soutěží KFS se ruší a veškeré administrativní dohody oddílů budou 

provedeny elektronickou poštou nejpozději do 26.6.2020.  
 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 

Proti rozhodnutí STK se mohou oddíly odvolat do 7 dnů po obdržení 

zápisu k ORK KFS Jč.kraje.  Poplatek za odvolání stanoví příloha č. 1 

Procesního řádu FAČR a musí se uhradit před podáním odvolání  
 

                                                                                                   Eibl Vladimír 
                                                                                               předseda STK VV KFS Jč.kraje 

E-mail : 

                            Všem oddílům hrajícím soutěže KFS  
 

                               v sezóně 2019/2020 
                                          + 
                               všem OFS Jč.kraje  
   

+ odborné komise – STK, DK, KRaD         
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