
Rozlosování a termínová listina Zimní ligy Ústeckého KFS 2019-20 

MLADŠÍ DOROST 

 

A) Kontaktní údaje na zúčastněné týmy: 

 

Č. Název klubu Kontaktní osoba e-mail telefon 
01. FK Litoměřicko Zuna Pavel mladez@fklitomericko.cz  602965837 

02. Mostecký FK Hertl Ota Ota.hertl@seznam.cz  775605013 

03. Junior Děčín Tyl Miroslav fkjuniordecin@volny.cz  604520704 

04. TJ Krupka Penc Jiří info@stastny-rybar.com  739681841 

05. FK Varnsdorf Hradiský Pavel pavel.hradisky@seznam.cz  777700494 

06. TJ Hvězda Trnovany Uličný Jaroslav jarda.ulicka@seznam.cz  604922883 

07. SK Ervěnice-Jirkov Proll Petr petrproll@seznam.cz  722120472 

08. ASK Lovosice Podrazil Roman 

Marčaník Antonín 

roman.podrazil@gmail.com  

a.marcanik@seznam.cz  

602180601 

725395873 

 

B) Rozdělení družstev do základních skupin:  

 

Při rozdělování družstev do základních skupin byla respektována kilometrová vzdálenost všech klubů! 

 

Skupina A:  1. FK Varnsdorf /UMT 

  2. Junior Děčín/UMT 

3. FK Litoměřicko 

  4. ASK Lovosice/UMT 

   

Skupina B: 1. TJ Krupka/UMT 

  2. Mostecký FK/UMT 

  3. SK Ervěnice-Jirkov/UMT 

  4. TJ Hvězda Trnovany 

 

C) ROZLOSOVÁNÍ (instrukce):  

• Z úsporných důvodů doporučujeme některé zápasy sehrát jako dvojzápasy na jednom hřišti (viz. 

návrh termínové listiny, kdy některé týmy mohou jet případně k utkání společným busem)! 

• Kluby si mohou dohodnout jiné termíny-viz. volné termíny a místa utkání (například si prohodit 

pořadatelství, nasmlouvat si pronájem jiného hřiště, …) 

• Možné je mezi kluby v krajním případě dohodnout i všední dny, zejména v termínové tísni!  

• V rozlosování bude tučně vyznačen pořadatel utkání, podle dohody obou soupeřů, který vyfakturuje 

ÚKFS za pořadatelství jednoho utkání částku 500 Kč vč. DPH (za pronájem hřiště a pitný režim). 

• Řízení soutěže bude probíhat prostřednictvím IS FAČR, kam se budou utkání po rozlosování vkládat 

stejně jako je tomu při mistrovských utkáních. Všechny změny se provádí přes IS systém 

prostřednictvím Změny termínu. Pořadatel utkání zajišťuje: hřiště, počítačový systém a připojení na 

internet, pitný režim pro zúčastněné týmy a rozhodčí-čaj/voda. Rozhodčí hradí FAČR přes sběrnou 

fakturu. 

• Zápasy v základních skupinách musí být odehrány nejpozději do středy 5.2.2020! 

• Poté budou týmy hrát semifinálová utkání 1-2 a 3-4 a pak utkání o konečné pořadí vítězové a poražení 

proti sobě. 

• Účastníci vlastnící UMT si rezervují volno na svých hřištích v termínech určených pro semifinálová 

utkání a utkání o konečné pořadí.  

• Všechny zúčastněné týmy zašlou dohodnutou termínovou listinu v základních skupinách GTM 

ÚKFS- FAČR  na ukfs@ukfs.cz (v kopii: steffi.j@seznam.cz) nejpozději do 10.11.2018.  

• Startující družstva platí startovné ve výši 1.500 Kč, to bude připsáno na sběrný účet klubu, proto jej 

neplaťte převodním příkazem ani poukázkou! 
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ROZLOSOVÁNÍ ZIMNÍ LIGY ÚKFS PRO MLADŠÍ DOROST 2019-20 

 

Skupina A:  

1. kolo, 30.11.-1.12.2019: Varnsdorf-Lovosice 

    Děčín-Litoměřicko 

    (volné termíny: 7.-8.12.,14.-15.12.2019) 

  

2. kolo, 11.-12.1.2020: Litoměřicko-Varnsdorf 

    Lovosice-Děčín  

    (volné termíny: 18.-19.1.2020) 

 

3. kolo, 25.-26.1.2020: Varnsdorf-Děčín 

 Lovosice-Litoměřicko  

    (volné termíny: 1.-2.2.2020) 

 

Skupina B:  

1. kolo, 30.11.-1.12.2019: Krupka-Trnovany 

    Mostecký FK-Ervěnice/Jirkov 

    (volné termíny: 7.-8.12.,14.-15.12.2019) 

  

2. kolo, 11.-12.1.2020: Ervěnice/Jirkov-Krupka 

    Trnovany-Mostecký FK 

    (volné termíny: 18.-19.1.2020) 

 

3. kolo, 25.-26.1.2020: Krupka-Mostecký FK 

 Trnovany-Ervěnice/Jirkov  

    (volné termíny: 1.-2.2.2020) 

 

 

Semifinálová utkání a utkání o konečné pořadí/nadstavba: 

- Semifinále:   8.-9.2.2020 

- Volné termíny: 15.-16.2.2020 

- O konečné pořadí: 22.-23.2.2020 

- Volný termín:  29.2.-1.3.2020 

 

Každý účastník zimní ligy mladšího dorostu ÚKFS sehraje během této soutěže 3 utkání v základní skupině 

a 2 v nadstavbové části! 

 

 

 

V Ústí nad Labem 16.10.2019  

Zpracoval: Jan Štefko, GTM FAČR-ÚKFS 

606683407, steffi.j@seznam.cz  
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