Zápis z jednání STK FŽ č. 18/ 2021 - 22 ze dne 11.1.2022

Přítomni: Jíra František, Pastyřík Miroslav, Veselý Jaroslav, Plochová Jitka
Host: Mužík Zdeněk
Vážení funkcionáři klubů,
dovolte mi ještě jednou Vám popřát v novém roce hodně zdraví a sportovních úspěchů.
Informace k soutěžím:
1) V IS FAČR je již kompletní rozlosování jarní části soutěžního ročníku 2021/2022 a soutěže jsou
otevřené pro vkládání hlášenek. Termíny do kdy je potřeba hlášenky do systému vložit je:
• Pohár dorostenek: do 31.1.2022
• Pohár žen + 1.liga žen + 1.liga dorostenek: do 7.2.2022
• Divize + 1.liga starších a mladších žákyň Čechy a Morava: do 22.2.2022
• Ostatní: do 7.3.2022
• Starší přípravka nadstavba skupiny: do 31.3.2022 (zaslat na mail – muzik@fotbal.cz)
➢ Skupina 1: SK Slavia Praha, SFK AC Sparta Praha, FK Pardubice, FC Slovan Liberec
➢ Skupina 2: Viktoria Plzeň, MFK Trutnov, FK Dukla Praha, FC Hradec Králové
➢ Skupina 3: TJ Sokol Třebeš, FK Teplice, DFK Bohemians 1905
• Mladší přípravka nadstavba skupiny: do 31.3.2022 (zaslat na mail – muzik@fotbal.cz)
➢ Skupina 1: SK Slavia Praha, SFK AC Sparta Praha, FK Pardubice, FK Zlíchov 1914
➢ Skupina 2: FK Dukla Praha, DFK Bohemians 1905, FC Slovan Liberec
2) Po těchto datumech již budou hlášenky pro příslušnou soutěž uzavřeny a veškeré změny budou
prováděny pouze přes žádosti o změnu termínu. Zároveň upozorňuji, že pokud budete chtít utkání
předehrát ve všední den, je potřeba hlášenku na toto utkání zadat do systému jako žádost o
změnu a soupeř ji musí v systému schválit!
3) Upozorňuji, že v adresářích jednotlivých soutěží došlo k několika změnám. V případě, že i ve
vašem klubu došlo k nějaké změně (sekretář, dresy popř. hrací plochy), poprosím vás o její
poslání.
4) Soupisky je potřeba vložit do IS FAČR nejpozději 3 dny před zahájením té dané soutěže!

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem
Jíra František v.r.
předseda STK FŽ

Jitka Plochová
sekretářka STK FŽ FAČR

