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ÚŘEDNÍ ZPRÁVA STK Z 7.7.2021 

Startovné klubů pro soutěžní ročník 2021/2022: 

MPM .............................. 500 Kč 

MSM .............................. 500 Kč 

MPSŽ ............................. 300 Kč 

MPMŽ. ........................... 300 Kč  

MPSP 5+1 ...................... 300 Kč  

MPMP ............................ 300 Kč  

MPPP  ............................ 300 Kč  

 

Startovné je třeba uhradit na účet OFS PM 107-9345450227/0100  to do 16.7.2021!!! 

Jako variabilní symbol uvádějte ID klubu !!! 

Hlášenky utkání 

Hlášenky utkání je možné do IS FAČR vložit nejpozději do středy 21.7.2021. 

Hlášenky utkání zadané po uvedeném termínu nebudou již akceptovány!  

Dohody o změně termínů 

STK schválí pouze žádost na změnu termínu zadanou do IS FAČR: 

 s uvedením důvodu 

 s oboustranným souhlasem oddílu 

 tato dohoda musí být oznámena STK před řádným termínem utkání, tato utkání musí 

být předehrána 

 změny termínů utkání je zpoplatněna – viz sazebník poplatků 

Výjimka v předehrávaných utkání po vzájemné dohodě je pro soutěžní ročník 

2021/2022 možná pro všechny utkání, která jsou podle termínové listiny OFS PM pro 

podzimní část plánovány v období od 7.7.2021 do 22.8.2021. Po vzájemné dohodě 

klubů může být utkání sehráno v jiném termínu, nejpozději však do 30.9.2021.  
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Soupiska 

Soupisky družstev se řídí podle § 10 SŘ. 

Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního ročníku a to vždy 

nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže.  

Každý hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně v jednom utkání, minimálně 

však celkem na dobu jednoho poločasu utkání v dané věkové kategorii. V případě 

nesplnění této povinnosti bude oddíl potrestán pokutou v souladu s § 7 SŘ. 

V průběhu příslušné části soutěžního ročníku je členský klub oprávněn nahlásit STK 

změny v soupisce družstva pouze v případě, že dojde k přestupu či hostování hráče ze 

soupisky družstva nebo k doloženému dlouhodobému zranění hráče ze soupisky 

družstva. STK pak provede takovou změnu soupisky. 

Přípravky 

MPSP, MPMP se bude hrát turnajovým systémem za účasti 4 týmů, v MPPP z důvodu 

7 přihlášených týmů STK rozhodne o systému (4+3týmy, případně 5týmů+2 volno). 

Rozlosování turnajů s hracími dny proběhne po oběžníku s termíny pro jednotlivé 

kluby. STK povoluje začátky turnajů nejdříve v 16:30 h.   

Pavel Štverák 
předseda STK 
M   602 581 952 
stverak@tipsport.cz 
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