FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Olomoucký KFS
Na Střelnici 39
779 11 Olomouc

Sportovně-technická komise
Zápis č. 20 ze dne 28.5.2020
Přítomni : Kalina Josef, Peřina Pavel, Šrámek Karel,

1. Došlá pošta :
- Řídící komise FA ČR pro Moravu : návrh termínové listiny pro podzimní část SR 2020-2021,
- Komise mládeže O KFS : návrh soutěží mládeže organizované O KFS pro SR 2020-2021,
- OFS Šumperk : propozice turnaje „Vesnická derby liga 2020“,
- hlášení přípravných zápasů : Slatinice, SK Řetězárna, 1. HFK, Tovačov, Jezernice, Medlov a Brodek u Př.,

2. Ukončení SR 2019 – 2020 :
Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje v
současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko. Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není
ani v rámci letních měsíců fakticky možné a v důsledku těchto skutečností rozhodl VV FAČR o následujících
opatřeních:
Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020.
Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020.
Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím. Pravidla pro doplňování soutěží se
použijí v souladu se Soutěžním řádem.
Pro zachování prostupnosti amatérských a profesionálních soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021 se pro losovací aktiv
organizovaný ŘKČ A ŘKM stanoví nejzazší termín 15. srpna 2020.
Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné pouze v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy

3. Soutěžní ročník 2020 – 2021 :
Pro Soutěžní ročník 2020 – 2021 zůstává rozdělení družstev v soutěžích organizovaných Olomouckým krajským
fotbalovým svazem shodné se SR 2019-2020, stejná zůstávají i přidělená čísla.
Družstva budou zařazena do soutěží po zaslání řádně vyplněné přihlášky, kterou je nutno zaslat na sekretariát
O KFS nejpozději do 24.6.2020 do 12,00 hod.
Přihlášky do soutěží zašle klubům sekretář O KFS do 1.6.2020.

4. Termínová listina SR 2020 – 2021 :
Návrh termínové listiny SR 2020 – 2021 pro podzimní část :
- KP muži a I. třídy muži : začátek soutěží NE 9.8.2020,
- soutěže mládeže : začátek soutěží NE 30.8.2020,
Konečná podoba termínové listiny bude umístěna na úřední desce O KFS a zaslána klubům do 30.6.2020.

5. Losovací aktiv SR 2020 – 2021 :
Předběžný termín losovacího aktivu je naplánován na druhou polovinu měsíce července . Změna termínu je
vyhrazena v návaznosti na losovací aktivy LFA a ŘKM.
Pozvánka na losovací aktiv bude klubům zaslána v dostatečném předstihu elektronickou poštou, pokud se losovací
aktiv uskuteční dle rozhodnutí Výkonného výboru O KFS za fyzické přítomnosti zástupců fotbalových klubů.
Zapsal : Kalina

