
 

ZÁPIS  STK PFS ZE DNE 15. 10. 2020 

Momentální přesunutí termínů u soutěží z označením A1A až F3F    

 nesehrané zápasy z termínu  17.-18.10.2020 se posouvají na termín 21.-22.11.2020  

nesehrané zápasy z termínu   24.-25.10.2020 se posouvají na termín 28.-29.11.2020 

nesehrané zápasy z termínu   14.-15.11.2020 se posouvají na termín 12.-13.12.2020 

nesehrané zápasy z termínu   31.10.-01.11.2020 se posouvají na termín 05.-06.12.2020 

Přesunutí termínů u soutěží z označením D1A až F3F    

Plánované kolo č. 9 se bude hrát až v roce 2021 

Plánovaná kola 10 a 11 jsou zatím stále v plánu odehrát, tak jak je uvedeno v termínové listině Podzim 2020 

Plánovaná kola 12 a 13 u soutěže D4A  jsou zatím stále v plánu odehrát, tak jak je uvedeno v termínové listině 

Podzim 2020 

Přesunutí termínů u soutěží z označením G3A až H3L    

Plánovaná kola 7 až 9 se budou hrát až v roce 2021 

Plánovaná kola 10 a 11 jsou zatím stále v plánu odehrát, tak jak je uvedeno v termínové listině Podzim 2020 

VŠECHNA ODLOŽENÁ UTKÁNÍ Z DŮVODU NEZPŮSOBILÉHO POVRCHU NEBO ODLOŽENÁ 

Z JINÉHO DŮVODU, JSOU ZATÍM PŘESUNUTA NA 17.11.2020. DRUŽSTVO, KTERÉ NA TENTO 

TERMÍN BUDE MÍT VÍCE DOHRÁVEK, NAVRHNE JINÝ TERMÍN UTKÁNÍ!!  

Od 14.12.2020 do 14.1.2021 budou všechny soutěže přerušeny. 

Od 15.1.2021 bude pokračovat podzimní část soutěží, které to budou, bude oznámeno. (předpoklad je tento A1A až 

A5C; C1A,C2A,D1A)  

Tento plán je samozřejmě závislý na opatření státu, zda bude povoleno hrát utkání, nebo ne.  

Kluby budou postupovat následovně dle priorit soutěží, které hrají. 

Pořadí ve kterém budou plánovat utkání: 

Muži A1A až A5C  

Starší dorost  C1A, C2A – Mladší dorost D1A až D4A 

Starší žáci E1A až E3C pokračují mladší žáci opět dle soutěže a na závěr přípravky. 



 

Příklad: klub hraje tyto soutěže a má jednu hrací plochu – A1A, A5A,C1A,F3A, G3F, H3K / rozpis zápasů bude 

vypadat následovně: termín pro soutěž A1A bude naplánován prioritně !!  A5A je další v pořadí, dále se pokračuje 

soutěží C1A a takto se budou plánovat další utkání v termínu, kdy se kolo má sehrát. 

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. 

Jarní část soutěží bude řešena až v návaznosti na dohrání podzimní části soutěže.  

 

František Vitovský 

Předseda STK PFS 

 

 


