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Zápis STK ŘKČ + ŘK TOP č. 18 ze dne 20.1.2021

STK ŘKČ + ŘK TOP soutěží sděluje - hlášenky všech soutěží budou opět otevřeny od 7.1.2021 do 22.1.2021
do 12,00 hodin :
- oddíly mají za povinnost si hlášenku zkontrolovat, popř. doplnit
- oddíly, kterých se týkají žákovské soutěže si hlášenku upraví dle nové upravené termínové listiny – do hlášenky
zadají skutečné datum utkání, hodinu a popř. do poznámky hřiště, v případě, že se neshoduje s hřištěm, které je
v hlášence uvedeno.
- u soutěží dospělých /ČFL, Divize/ a dorostu /I.ČLD, ČLD, ČDD/ byla provedena úprava termínů 9. a 10. kola
– STK doporučuje oddílům provést kontrolu hlášenky, popř. upravit.
STK ŘKČ + ŘK TOP soutěží upozorňuje :
- dohrávky nesehraných zápasů podzimní části lze odehrát po dohodě klubů nejpozději do začátku jarní části soutěží.
- je třeba zadat do IS systému – Změny termínu zápasu - dohrávky nesehraných utkání do 8.kola z podzimní části
soutěží, které soupeř potvrdí svým souhlasem /nezasílat e-mailem/.
STK ŘKČ + ŘK TOP soutěží důrazně upozorňuje oddíly hrající dorostenecké soutěže na dodržování úpravy hracích
dnů. Aby nedocházelo ke kolizi hracích dnů „A“ mužstev a „B“ mužstev jednoho klubu upravuje STK ŘKČ hrací dny
dorosteneckých soutěží takto :
I.Celostátní liga dorostu - hrací den SOBOTA
Česká liga dorostu A + B - hrací den NEDĚLE
Český divize dorostu A + B + C - hrací den SOBOTA
STK ŘKČ + ŘK TOP soutěží sděluje – začátek jarní části soutěží roč.2020/2021se na základě vládního rozhodnutí
o prodloužení lockdownu do 22.1.2021 posouvá na termín 13.2.2021 – 14.2.2021.
Upravená termínová listina je zveřejněna na stránkách ŘKČ.
ŘK TOP soutěží žádá účastníky nesehraných utkání 3.kola MOL cupu o zadání termínu dohrávky do IS
systému.
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