OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ PRAHA - ZÁPAD
Zápis z jednání STK č. 11/2020-21 ze dne 16.2.2021
1. TERMÍNOVÁ LISTINA – DOHRÁVKY PODZIMNÍ ČÁSTI
Vzhledem k aktuální epidemické situaci není zřejmé, kdy bude možné pokračovat v soutěžích
aktuálního soutěžního ročníku. Proto STK rozhodla následovně:
Pokud nebude možné utkání příslušného kola dle aktuální termínové listiny dohrávek podzimní části
z důvodu platných opatření uskutečnit ve stanoveném termínu, bude toto kolo vždy odloženo na první
volný termín následující po posledním kole dohrávek. Jakmile bude možné pokračovat v soutěžích,
budou soutěže pokračovat nejbližším kolem takto upravené termínové listiny. Případné rozhodnutí o
restartu soutěží bude vyhlášeno nejméně s týdenním předstihem, aby se kluby mohly na restart soutěží
řádně připravit. Soutěže mládeže budou upraveny tak, aby utkání navazovala na termíny soutěží
dospělých, dle původní termínové listiny podzimní části.
Dle výše popsaného STK rozhodla o odložení utkání plánovaných na termín 27.2. – 28.2.2021 na
termíny 17.4. – 18.4.2021.
2. ODLOŽENÁ UTKÁNÍ
Náhradní termíny utkání odložených a dosud nesehraných v průběhu podzimní části budou řešeny na
základě dohody klubů až po určení termínu restartu soutěží.
3. KONFLIKTY UTKÁNÍ
Vzhledem k nejednotnosti termínových listin a herních systémů různých soutěží dojde po případném
restartu soutěží ke konfliktům některých utkání (dvě utkání ve stejném termínu na jednom hřišti). STK
má připraven seznam těchto utkání na základě aktuálních termínových listin jednotlivých soutěží.
Vzhledem k nejasnému termínu restartu soutěží je zatím předčasné tyto konflikty řešit. STK bude tyto
konflikty utkání průběžně aktualizovat a zveřejní je, jakmile bude zřejmý termín restartu soutěží a
finální verze termínových listin. Poté bude třeba, aby se kluby dohodly na náhradních termínech
utkání, která budou v kolizi s utkáním vyšší soutěže.
4. HLÁŠENKY
STK žádá kluby, jejichž družstva mládeže startují na hlášenky, aby byly připraveny bezprostředně po
určení termínu restartu soutěží nahlásit termíny domácích utkání těchto družstev.
5. SOUPISKY - SEZNAMY
Vzhledem k tomu, že (pokud to bude možné) bude nejprve probíhat dohrávka utkání podzimní části,
nemusí kluby před restartem soutěží vyplňovat nové soupisky nebo seznamy hráčů sdružených
družstev. Zůstávají v platnosti soupisky a seznamy vyplněné před začátkem podzimní části, které lze
samozřejmě upravit. Např. z důvodu ukončení činnosti některého s hráčů na soupisce (seznamu).
Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí STK se může účastník řízení odvolat dle §25 Procesního řádu
FAČR do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí k VV OFS Praha-západ. Doručením rozhodnutí se rozumí
jeho uveřejnění na úřední desce FAČR dle §8 Procesního řádu FAČR.
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