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FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Městský fotbalový svaz Ostrava
Náměstí Svatopluka Čecha 518/10
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE Ostrava – město

dne 01.12.2020

Přítomni:

pp Josef Umlauf, Milan Miksa, Michal Broskevič, Ing. Karel Mikeska

Hosté:

pp Bc. Dušan Přeček, DiS., Ing. Michael Viščor, Pavel Ožana, Vlastislav Langer

I.

ORGANIZAČNÍ

Změna čl. 13, odst. 3 a
6 Rozpisu soutěží MěFS
Ostrava pro SR
2020/2021, a to včetně
termínové listiny pro
jarní část SR 2020/2021
- přechod z tříkolového
systému na dvoukolový
u MěP mužů a MěP
ml.žáků

Kvalifikační kolo
turnaje
mladšího dorostu
„O pohár Výkonného
výboru MSKFS
2020/2021“

STK na základě aktuální epidemiologické situace v ČR a rozhodnutím o přerušení SR 2020/2021
navrhuje upravit čl. 13. odst. 3 a 6 Rozpisu mistrovských soutěží MěFS Ostrava pro SR 2020/2021, a
to včetně termínové listiny pro jarní část SR 2020/2021.
Návrh bude doporučen VV MěFS Ostrava ke schválení na Valné hromadě MěFS Ostrava dne
27.01.2021. Zásadní změnou je úprava herního systému u MěP mužů, kde se za podzimní část
odehrála 1/3 kol. Vzhledem ke skutečnosti, že odehrání zbývajících kol z podzimní části SR není
v jarní části SR termínově možné, je navržen přechod na dvoukolový systém, tudíž odložená kola
(celkem 6) z podzimní části SR se v jarní části SR nebudou dohrávat. V jarní části se tedy odehraje 9
kol, přičemž bude nově nastaven dvoukolový systém (doma x venku) tak, že se naváže na již
odehraná kola z podzimní části SR. Odehrání dvou utkání o postup (doma x venku) mezi vítězi
obou skupin MěP mužů není tímto dotčeno. STK také připravila další prostor pro eventuální
odklady utkání MěP mužů na pozdější termíny v návaznosti na epidemiologický vývoj v jarních
měsících roku 2021. Navrhovaný přechod na dvoukolový systém je proveden také v případě
soutěže MěP ml.žáků (7+1) (čl.13., odst. 6).
Kvalifikační kolo turnaje mladšího dorostu je vyhlášeno pro družstva mladšího dorostu, tj. hráčů
narozených mezi 01.01. 2004 a 31.12. 2007, hrající soutěže v působnosti MěFS Ostrava a MSKFS do
úrovně krajského přeboru včetně.
Novinkou pro tento ročník je, že družstva hrající krajský přebor se mohou kvalifikovat do dalšího
kola turnaje.
Tento turnaj doplňuje mistrovská utkání a je kvalifikačním turnajem mladšího dorostu do semifinále
turnaje. Kvalifikačního kolo turnaje se uskuteční v sobotu 16.01.2021 ve sportovní hale Střední školy
technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích, v případě uzavření hal z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace se turnaj uskuteční v sobotu 16.01. nebo neděli 17.01. 2021 na UT Hlubina.
Přihlášeným družstvům budou včas zaslány propozice a harmonogram zápasů.

Ostravská zimní liga
mládeže 2020/2021

Rozlosování utkání bude vloženo v IS FAČR nejpozději do 31.12.2020.

Pohár mužů MěFS
Ostrava pro SR
2020/2021

Rozlosování utkání bude vloženo v IS FAČR nejpozději do 20.12.2020.

Náhradníci pro turnaj
staršího dorostu OZL
2020/2021

STK provedla kontrolu došlých přihlášek, z důvodu naplnění kapacity v kategorii staršího dorostu
byla družstva FC Vítkovice 1919 U17 a TJ Lokomotiva Ostrava zařazena mezi náhradníky. V případě
odhlášení některého z přihlášených družstev bude náhradníkům nabídnuta možnost startu v turnaji.

Příští zasedání STK 17.12.2020 v 16:00
www.fotbal.cz / soutěže / Moravskoslezský kraj / Ostrava-město
is.fotbal.cz
urednideska.fotbal.cz
E-mail: sekretariát: mefs.ostrava@gmail.com , předseda STK MěFS Ostrava: karelmikeska@seznam.cz

Ing. Karel Mikeska, v.r.
předseda STK MěFS Ostrava

Městský fotbalový svaz Ostrava

