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Komuniké z mimořádného zasedání Výkonného výboru SFČR 4.11.2020
Výkonný výbor SFČR, konaný distanční formou, přijal na svém zasedání dne 4.11.2020 následující závěry:

1. VV SFČR schvaluje Zápis a Komuniké ze zasedání VV, které se uskutečnilo dne 22.10.2020.

2. VV SFČR potvrzuje své rozhodnutí učiněné mimo zasedání VV v období 23.10.-3.11.2020 formou
per-rollam – schválení návrhů:
-

Svolání mimořádného zasedání Výkonného výboru SFČR 4.11.2020

-

Doplněk Přestupního řádu SFČR - rozšíření přestupového okna pro ročník 2020/21 na období
od 1.1.2021 do 28.2.2021

3. VV SFČR schvaluje uspořádání následujícího řádného zasedání Výkonného výboru SFČR 19.11.2020
distanční formou.

4. VV SFČR schvaluje ve věci dalšího pokračování futsalových soutěží všech úrovní následující rozhodnutí:
I. Soutěžní ročník 2020/2021 se v rámci všech soutěžních utkání, mistrovských i pohárových, řízených
orgány SFČR, přerušuje do dalšího rozhodnutí VV SFČR.
II. Rozhodnutí se netýká soutěží v kompetenci UEFA (Champions League), jako řídícího orgánu soutěže.
III. Po dobu přerušení nejsou řídící orgány futsalových soutěží oprávněny schválit konání mistrovských a
pohárových utkání.
IV. V rámci nejvyšších soutěží rozhodne o termínu restartu VV SFČR v součinnosti s příslušnými Grémii.

5. VV SFČR konstatuje, že bude nadále pečlivě sledovat vývoj situace okolo nouzového stavu, včetně
komunikace se všemi řídícími orgány SFČR, kluby CL soutěží a dále zejména MZ, NSA a FAČR.
VV SFČR dále konstatuje, že je připraven zahájit všechny futsalové soutěže od okamžiku, kdy to bude
vzhledem k situaci s Covid 19, respektive vládními nařízeními ČR, možné.

6. VV SFČR bere na vědomí informaci o aktuálním stavu procesu vyplácení finanční podpory SFČR
oblastním a krajským svazům futsalu na rok 2020 a částečné realizaci převodu financí za ČP 2019.

fl

7. VV SFČR bere na vědomí informaci o průběhu akce reprezentace ČR v rámci play-off KV MS s
Chorvatskem 2.-10.11.2020, mmj. řešení problematiky udělení výjimky na uspořádání reprezentační akce
v průběhu nouzového stavu, testování hráčů a realizačního týmu na Covid, ad. a následnou nominaci 14
hráčů.
8. VV SFČR bere na vědomí informaci o zahájení soutěže UEFA Champions League 2020/21 a losu
UFCHL včetně pořádání úvodního kola play-off v Chrudimi..

9. VV SFČR bere na vědomí informaci o přípravě play-off KV MS s Chorvatskem 10.11.2020, nabídce na
zprostředkování TV přenosu úvodního utkání play-off z Chorvatska 7.10. a projednání možnosti realizace
TV přenosu z utkání UEFA Champions Futsal League FK Chrudim - Akaa Futsal (FIN) dne 28.11.2020.

Termín následujícího zasedání VV SFČR: 19. 11. 2020 od 15.30 hod. v Praze

