Zápis z jednání STK FŽ č. 20/ 2019 - 20 ze dne 22.1.2020

1. UPOZORNĚNÍ
 STK FŽ rozhodla o změně nadstavbové části soutěže starších přípravek. Vzhledem k několika
dotazům směřovaným k velké časové náročnosti při rozdělení účastníků do dvou skupin a po souhlasu
klubů, došlo k rozlosování do tří skupin - dle umístění v základní části.
2. HLÁŠENKY JARO 2020
 STK FŽ upozorňuje kluby na termíny hlášenek jednotlivých soutěží:
o 2.liga žen – do 20.2.2020
o ČFLŽ – do 20.2.2020
o Divize do 20.2.2020
o 2.liga dorostenek – 20.2.2020
o 1. liga starší a 1.liga mladší žákyně Čechy – do 20.2.2020
o 1.liga starší a 1.liga mladší žákyně Morava – do 20.2.2020
 STK FŽ dnešním dnem uzavírá hlášenky 1.ligy žen, 1.ligy dorostenek, Poháru dorostenek a Poháru
FAČR žen.
o Případný nesouhlas soupeře s nahlášeným termínem utkání, který je v čase mimo úředně
stanovené hrací dny a časy, je možné zaslat emailem pořádajícímu klubu a v kopii na
muzik@fotbal.cz do 23.1.2020. Poté se kluby musí dohodnout na novém termínu do
30.1.2020.
* Stejným způsobem STK FŽ uzavře hlášenky ostatních soutěží 21.2.2020. Kluby budou moci
poslat nesouhlas do 28.2.2020 a dohodu o novém termínu do 6.3.2020.
3. DALŠÍ SDĚLENÍ
 STK FŽ upozorňuje na podzimní plánované akce:
o 24.,25. a 26.7.2020 mezinárodní turnaj dorostenek ve Slaném
o 11.-13.9.2020 mezinárodní turnaj starších žákyň v Písku
o 17.-18.10.2020 mezinárodní turnaj mladších žákyň ve Spořici
o 28.-29.11.2020 Praga Cup starších a mladších žákyň
o 5.12.2020 Michalka Cup
o 11.12.2020 pravidelné setkání s komisemi FŽ
 STK FŽ upozorňuje kluby, že od soutěžního ročníku 2020/2021 dojde ke změně v RS, kdy se
evidence ŽK bude vztahovat na1.ligu žen, 1. ligu dorostenek a 2.ligu žen.

 STK FŽ upozorňuje kluby soutěží mladších a starších přípravek, že hlášenky turnajů je nutné posílat
emailem na muzik@fotbal.cz .
 STK FŽ schvaluje přátelská a přípravná utkání, turnaje klubů:
o TJ Calofrig Borovany

Schváleno per rollam
Příští zasedání STK FŽ se uskuteční dle potřeby
Jitka Plochová

