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Zápis ze zasedání STK ze dne 26. 10. 2020
Vzhledem k množícím se dotazům k pokračování soutěží předkládá STK první
návrh termínové listiny pro dohrání soutěží OFS Jičín ročníku 2020/2021
Návrh nepočítá s případným uvolnění opatření tak, aby soutěže mohly pokračovat
ještě v závěru roku 2020, a předpokládá vůli všech oddílů soutěže rozehraného
ročníku dokončit.
o Soutěže dospělých:
• Plachetka okresní přebor mužů
 termín 6. 3. dohrávky odložených utkání Libáň – Hořice B,
L. Bělohrad B - Chomutice
 termín 13. 3. dohrávky odložených utkání L. Bělohrad B –
Nemyčeves a Hořice B - Chomutice
 20. 3. – zahájení dohrávek podzimní části
 10. 4. – pokračování jarní části soutěží
• SABE III. třída mužů
 27. 3. – dohrávka utkání Sobotka B – Žlunice
 3. 4. – zahájení dohrávek podzimní části
 17. 4. – pokračování jarní části soutěže
• pořadí jednotlivých kol je v návrhu TL pouze informativní, dojde
k úpravám dle TL KH KFS
o Soutěže žáků:
• obě kategorie žáků zahájí soutěže 3. - 4. dubna dohrávkami kol
naplánovaných původně na podzim
• počet mistrovských utkání nebude krácen a soutěže se dohrají ve
stejném formátu, jak bylo naplánováno
• bylo upřednostněno řešení se třemi vloženými středami pro každou
kategorii před posunem do dřívějších březnových termínů, v tomto
případě byl zohledněn fakt, že velký počet zápasů v podzimní části si
oddíly dohodami překládaly na termíny v průběhu pracovního týdne a
předpokládá se, že si budou vycházet vstříc i nadále

• u mladších žáků je nutné z důvodu navazující nadstavby odehrát
poslední utkání základní části nejdéle 1. 5. 2021
• pokud bude většinový zájem oddílů posunout konec soutěží žáků na
víkend 19. – 20. 6. a ušetřit tak jeden středeční termín, nemá s tím STK
problém a bude podle toho TL ještě upravena
o Soutěže přípravek:
 podzimní část se nebude dohrávat
 jarní část soutěží přípravek zahájí o víkendu 17. 4.
 přihlášky do jarní části mají uzávěrku do 4. 4. 2021
o Pohár mužů
 Pokud by se mohlo v roce 2021 hrát bez omezení, budeme se snažit
najít termíny pro dohrání poháru, v opačném případě by se pohár opět
musel zrušit
STK se bude zabývat případnými dalšími návrhy ze strany oddílů.
Pavel Kozák
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