Zápis z jednání STK FŽ č. 21/ 2019 - 20 ze dne 29.1.2020
1. ZMĚNY TERMÍNŮ UTKÁNÍ – DOHODA V IS - SCHVÁLENO - NOVÝ TERMÍN
číslo utkání
domácí
2019005K3A0104 FK Dukla Praha

x
hosté
x Viktoria Plzeň

nové datum a čas
16.2.2020 17:30hod

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


Hlášenky těchto soutěží uzavře STK FŽ 21.2.2020. 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
28.2.2020. Poté se kluby musí dohodnout na 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 propozice Arma Women Cupu pořádaného 8.2.2020 klubem FK Ústí nad Labem –
ženy z.s.
 STK FŽ schválila formulář přihlášky na finálové turnaje starších a mladších přípravek, termín
doručení je do 31.1.2020.

 STK FŽ bere na vědomí nominaci WU 17 na turnaj Pinatar 8.-16.2.2020 ve Španělsku.
 STK FŽ bere na vědomí nominaci WU 19 na soustředění v Benešově 10.-13.2.2020.
 STK FŽ upozorňuje kluby, že hlášenky se zadávají do IS systému jako hlášenky a ne jako žádost o
změnu termínu!!!
 STK FŽ bere na vědomí informace Jitky Plochové a Martina Drobného ze semináře rozhodčích žen.
 STK FŽ důrazně upozorňuje kluby na dodržování RS, PF a SŘ – týkající se hlavně oblečení
pořadatelského sboru do vest. A dále pak výstroje hráček, kdy barva termoprádla musí být stejná u
triček jako rukáv dresu a spodní kalhoty sahající nad koleno musí být v barvě trenýrek. V případě
použítí tepláků či legín zahalujících kolena, budou mít všechny hráčky tyto kalhoty stejné barvy!
Stejně, tak u pokrývky hlavy (čepice, čelenka) musí být u všech hráček stejné barvy (černá, nebo
v barvě dresu).
 STK FŽ schvaluje přátelská a přípravná utkání, turnaje klubů:
o FK Dukla Praha

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

