
 

Zimní soutěž pro dorosteneckou kategorii 

Dobrý den, 

nabízíme Vašim dorosteneckým týmům účast v Zimní soutěži pro dorostenecké kategorie. Soutěž nabízí 

možnost sehrání několika dalších utkání po skončení mistrovských soutěži. 

Zimní soutěž nebude součástí soutěží zapsaných v IS FAČR a bude možné po vzájemné dohodě sestavit 

tým hráčů z více klubů. Hřiště (UMT) a rozhodčí zajistí včetně nákladů KM PKFS, kluby si zajistí dopravu k 

utkáním. Cílem je nabídnout hráčům dorostu další herní praxi ve volné soutěži s konfrontací napříč 

úrovněmi. Detailní organizace termínů a míst utkání bude nastavena podle počtu přihlášených týmů. 

Budeme rádi za Vaší účast, kterou nám prosím potvrďte NEJPOZDĚJI do 10.9.2021 na 

email kmpkfs@gmail.com 

  

Organizace: 

      Soutěž mimo IS FAČR s možností složení týmu z hráčů více klubů.  

      KM PKFS zajišťuje hřiště a rozhodčí.           

      Hřiště UMT, (rozloženo do lokalit Plzeňského kraje dle přihlášených klubů). 

      Herní systém 11:11, hrací den / 1 x utkání 2 x 45 min.  

      Rozlosování podle počtu přihlášených týmů, do skupin vždy podle lokalit 

      Po odehrání základních skupin, vytvoření nadstavbové části – s rotací jednotlivých lokalit 

      Hrací termíny 6.–7.11, 13.-14.11., 20.-21.11.,  27.–28.11., 4.–5.12., 11–12.12.2021 

Kategorie U17 – mladší dorost pro kluby hrající: 

           krajský přebor mladšího dorostu - hráči r.n. 2005 a mladší 

           krajskou soutěž dorostu (lze vytvořit jeden tým z více klubů – hráči r.n.  2005 a mladší) 

 Kategorie U19 – starší dorost pro kluby hrající: 

           krajský přebor staršího dorostu hráči r.n. 2003 a mladší 

           krajskou soutěž dorostu (lze vytvořit jeden tým z více klubů – hráči r.n. 2003 a mladší) 

           republikovou soutěž (Česká divize, Česká liga mladšího dorostu - hráči ročníku 2005 a mladší) 

  

Děkujeme předem za dodržení termínu přihlášení a za spolupráci. 

Případné dotazy volejte na 602 856 883 

 

Za KM PKFS se sportovním pozdravem, 

Václav Mrázek 

Komise mládeže PKFS 

   kmpkfs@gmail.com 

         

mailto:kmpkfs@gmail.com
mailto:kmpkfs@gmail.com

