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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 10. 12. 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         Zápis č.  11/20-21 ze schůze STK KFS Jč.kraje   

                                  ze dne 10. 12. 2020 
   

 

Různé :  
 

     STK sděluje všem oddílům, že : 

** začátek jarní části soutěže roč.2020/2021 určuje schválená TL soutěží KFS na jaro 2021 

** všechny soutěže začínají dohrávkami odehraných podzimních kol 

** dohrávky nesehraných zápasů podzimní části lze sehrát po dohodě klubů do 25.3.2021  

** po skončení podzimní části soutěží bude plynule následovat jarní část  

** upravená a schválená termínová listina je zadána na stránkách KFS Jč. kraje a byla všem oddílů, odeslána  

        emailem dne 4.12.2020 

** změny termínu, začátku zápasu ( 9,00 hod – ÚT) a hřiště si  mohou oddíly samy provést v rámci SO- 

      Ne v IS systému od 5.12.2020 do 1.2.2021 /platí pro dohrávky podzimní části soutěží/ 

      *** na změny termínů mimo SO-Ne  nebo po čase ÚT (světla) nutno uzavřít v IS systému dohodu  

               mezi oddíly 

       *** dohody na změnu termínu (pořadatelství) nebo hřiště zápasů z „podzimních části“,  předložené  

                v IS systému nejpozději do 7 dnů před termínem zápasu, budou STK schváleny bez poplatku !   

       *** změnu hřiště (beze změny termínu a času) mohou oddíly nahlásit emailem (na KFS a soupeři) do  

                čtvrtka před termínem utkáním !! 

       *** pro dohrávky podzimní části neplatí, v případě zajištění utkání na UMT, povinnost dodržet 

                čl. 4/5 RS   

   STK vzhledem k situaci žádá oddíly o maximální součinnost a akceptování případných změn   

                                                            termínů nebo času.  
 

** pro jarní část soutěží je nastaven jednotný nedělní termín. Oddíly v rám ÚT (So-Ne) si sami termíny na  

       jiný termín nebo čas opraví. V případě zajištění utkání na pronajatém UMT neplatí rovněž čl. 4/5 RS.  

       Při utkání hraném na vlastním travnatém hřišti nutno dodržet v plné míře čl. 4/5 RS (nováčci  

       v soutěžích mužů hrát v SO nejpozději 3,5 hod. před ÚT, mládež v So nejpozději v 10,00 hod.)  

** pro soutěže KP přípravek nutno zaslat hlášenku emailem nejpozději 20 dnů před termínem konání 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

   Vzhledem k tomu, že se dnes konalo poslední pravidelné zasedání v letošním roce, přeje STK  
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                                                                                                  Eibl Vladimír 
                                                                                               předseda STK VV KFS Jč.kraje 

E-mail : 

                            Všem oddílům hrajícím soutěže KFS  
 

                               v sezóně 2020/2021 
                                          + 
                               všem OFS Jč.kraje  
   

+ komise – STK, DK, KRaD         
 
 
 
 

 


