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Vzhledem k situaci, kdy vláda vyhlásila stupeň č.5 a s tím spojená opatření, jsou upravena některá rozhodnutí 

STK ze dne 10.12.2020.  

Nedohrané podzimní soutěže s označením A1A až A5C byl plán dohrávat od 16. – 17.01.2021 v případě, 

že situace neumožní začátek dohrávek v tomto termínu, bude postupováno následovně: 

16.-17.01.2021 – kolo 9 – bude přesunuto na 20.-21.02.2021 

23.-24.01.2021 – kolo 10 – bude přesunuto na 27.-28.02.2021 

30.-31.01.2021 – kolo 11 – bude přesunuto na 06.-07.03.2021 

Pokud i nadále nebude možné hrát, bude postupováno stejným principem. 

Pokud  kluby mají plánovány dohrávky nesehraných utkání v lednu 2021 a dále na náhradní termín                

20.-21.02.2021 a tyto utkání nebude  možné  sehrát, bude  plán dohrávek  řešen v součinnosti domácí – hosté – 

STK.  

Stále platí, že prioritou je dohrát podzimní část soutěží, aby mohl být naplněn Soutěžní řád  FAČR,  

Příloha č. 6  Soutěžního řádu tak, aby mohlo dojít k postupům a sestupům v soutěžích. 

Ostatní podzimní nedohrané soutěže se budou dohrávat od 27.-28.02.2021 

Nesehraná  utkání v soutěžích před ukončením dne 10.-11.10.2020 s označením C1A až H3K budou odehrána v 

náhradním termínu 13.-14.2. 2021 a 20.-21.2.2021. Po dohodě klubů je utkání možno sehrát i v týdnu.  

Pro soutěže A1A – A5C byl posunut termín pro změny: 

Od 1.12.2020 do 08.01.2021  je již  pro soutěže A1A – A5C  umožněno zadávání  nových termínů domácích 

zápasů, které nebyly sehrány. Jedná se i o nesehraná utkání v období před ukončením podzimní části soutěží. 

Nesouhlas s termínem, který je zadán mimo hrací dny je do 12.1.2021 

Od 05.01.2021 do 31.01.2021 bude pro kluby pro soutěže C1A až H3K  umožněno zadávání  nových termínů 

domácích zápasů, které nebyly sehrány. Jedná se i o nesehraná utkání v období před ukončením podzimní části 

soutěží. Nesouhlas s termínem, který je zadán mimo hrací dny je do 5.2.2021 

Od  05.01.2021do 31.01.2021 bude pro kluby pro soutěže Č1A až Č1B  umožněno zadávání  nových termínů 

domácích zápasů, které nebyly sehrány. Jedná se i o nesehraná utkání v období před ukončením podzimní části 

soutěží. Nesouhlas s termínem, který je zadán mimo hrací dny je do 5.2.2021 

V termínové listině byl vytvořen prostor pro případné vynucené změny a posouvání začátků soutěží, tak aby 

byla možnost, dohrát celý soutěžní ročník 2020/2021 

 



 

Pokud k této situaci dojde, bude v soutěžích A1A – A5C postupováno následovně: 

27. - 28. 02. 2021 – kolo 30 – bude přesunuto na 12.-13. 06. 2021 

06. - 07. 03.2021 – kolo 29 – bude přesunuto na 19. - 20. 06. 2021 

Případná další kola se budou u soutěží dohrávat pravděpodobně ve středu. 

Bohužel můžou nastat nečekané situace, kdy družstvo z důvodu COVIDU, nebude moci nastoupit 

k utkání. Tyto záležitosti se budou řešit dle výše uvedeného postupu v Soutěžním řádu FAČR, příloha č. 

6.  

V případě, že nebude umožněno hrát utkání dle aktuální Termínové listiny PFS – jaro 2021 (včetně dohrávek), 

STK PFS nezahájí mistrovská utkání dříve než po 10 denní přípravě družstev. Pokud se však kluby dohodnou, 

nemusí dodržet tuto podmínku a mohou utkání sehrát dříve.    

Rozlosování jarní části soutěže a umožnění zadávání termínů domácích utkání bude povoleno v IS dvě kola 

před ukončením podzimní části soutěže. 

STK  jedná na základě rozhodnutí Vlády ČR a svých nadřízených složek (FAČR), které se mohou v čase měnit.  
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