
  
  

                       
 

Komuniké STK OFS Hradec Králové   
 
  Hradec Králové/ Na schůzi se 19. 3. 2021 sešla STK OFS a projednala 
následující body:  

 
Členské příspěvky FAČR s dodatečnou lhůtou do 30. dubna 2021. 
Termín pro uhrazení členských příspěvků pro členy Fotbalové asociace České 
republiky pro rok 2021 je 15. dubna 2021. 
Lhůta se ale prodlužuje do konce dubna, tedy do 30. 4. 2021 i s ohledem na situaci 
v souvislosti s pandemií koronaviru. 
Přestupní období se prodlužuje do 14. 5. 2021.  
 
Vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci stále není povolená 
tréninková činnost + nejsou povolena přípravná, natož soutěžní utkání. 
Z tohoto důvodu se prozatím odkládají veškerá dohrávaná soutěžních utkání z 
podzimní části, která byla naplánovaná na období 30. leden 2021 – 28. březen 2021 
včetně. 
Vzhledem k současné situaci velký předpoklad dalšího odkládání.  
Všechna tato utkání jsou a dle vývoje postupně budou označena na is.fotbal.cz a 
na fotbal.cz:   
- dohrávka z podzimu odloženo nebo odloženo   
- zrušeno u utkání mládeže, která se nebudou dohrávat.  
 
Termínová listina OFS HK na jaro 2021 – termíny utkání soutěží -  se budou řešit 
operativně, jakmile dovolí situace ohledně vládních nařízení.  
Hlášenky u soutěží OFS HK zůstávají nadále otevřené.  
Principiálně je nutno odehrát nejprve plánovaná dohrávaná utkání z podzimní části 
+ odložená kola z podzimní části všech soutěží mužů, následně naváží jarní kola. 
Ze všech těchto důvodů je nutno počítat s tím, že dojde k razantnímu zásahu do 
jarní termínové listiny, navíc budeme muset vše řešit s ohledem na vývoj situace 
a vše budeme muset řešit operativně. 
Soutěže mužů jsou postupové a sestupové, prioritní je dohrát všechna odložená 
utkání z podzimní části. 
Pro regulérní ukončení soutěžního ročníku je nutné odehrát více než 50 % všech 
soutěžních utkání v dané soutěži (Soutěžní řád schválen před začátkem 
soutěže).  Dohrát odložená utkání a kola z podzimní části. Navázat jarní částí 
soutěží a hrát do 27. června 2021 (bez vložených střed). Závěrečné tabulky 
budou  spočítány po 27. červnu 2021, zřejmě za použití koeficientu.  
 
VOTROK Pohár mužů: čtvrtfinále, semifinále, finále. Celkem tedy 7 utkání.  
Dohrání soutěží mládeže bude řešeno operativně. Předpokládá se využití všech 
víkendových termínů až do 27. června 2021. 
  
Ing. Marcel Tuček, pověřený předseda STK OFS Hradec Králové 
Lubomír Douděra, sekretář OFS Hradec Králové 


