Informace o ženské soutěži v okrese Frýdek Místek

Podávám vám informaci o Okresním poháru žen okresu Frýdek Místek pro ročník 2018/19. V našem
okrese bude pro tento ročník vypsaná pro ženy pouze tato soutěž. Je to z důvodu, neboť téměř
všechna družstva hrají Krajský přebor, nebo Městský přebor v Ostravě. Přesto chceme ženskou
soutěž v našem okresu zachovat. V minulé sezóně se nám podařilo tuto soutěž zorganizovat a
nakonec v ní hrála čtyři družstva čtyřkolově. Úroveň zápasů nebyla špatná a rozdíly ve výkonnosti
družstev byly minimální. Věřím, že se letos přihlásíte i vy. Bereme to jako možnost vtáhnout do
kolektivu jednotlivých družstev i mladší hráčky, které se musí někde otrkat, aby nabraly herní
zkušenost pro hlavní mistrovské soutěže. Berte to jako alternativní, možnost a zároveň pomoc s
udržením ženské soutěže v okrese. Tuto informaci obdrží všechny oddíly z okresu FM, které mají
družstvo žen. Pokud máte povědomí o někom dalším, kdo by se do soutěže mohl přihlásit, dejte nám
vědět.
Pravidla pro tuto soutěž jsou stejná, jako u mistrovských soutěží, s vyjímkou, že se nehraje na
registrační průkazy ani soupisky. Mohou startovat hráčky se zaplacenými licenčními poplatky hrající a
mistrovské soutěže i ty, které licenční poplatky neplatí a budou hrát jen tuto soutěž. Mohou startovat
samozřejmě i družstva mladší kategorie i s dospělými hráčkami. V zápisu se uvedou jen jména a čísla
drersů. Rozhodčí budou delegováni. Hrací termíny jsou v týdnu v době treninků domácích družstev. V
minulém ročníku se hrávalo v pondělky, úterky a čtvrtky kolem osmnácté hodiny a každé družstvo
odehrálo 12 zápasů. Po dohodě družstev se samozřejmě termíny mění jakkoliv. Předpokládané
termíny soutěže jsou říjen až duben, každý měsíc cca dvě jednotlivá utkání a hraje se samozřejmě v
halách.
Uzávěrka přihlášek do Okresního poháru žen je až 14. září 2018, takže máte dost času na
prodiskutování této možnosti u vás v oddílech. Již teď ale víme, že se přihlásí minimálně čtyři
družstva, která hrála loňský ročník. Hlavní informace o přihláškách bude hromadně pro všechny
soutěže zaslána pověřeným členem Okresního výboru koncem června.
Pro informaci uvádím tabulku Okresního poháru žen ročníku 2017/18
p. družstvo
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2. TJ Sokol Palkovice B
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3. VK Raškovice z.s. A
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4.

Tělovýchovná jednota Sokol Hnojník,
z.s. B

Volejbalový klub Beskyd y Frýdlant
nad Ostravicí z.s. A

vypracoval: Jaromír Ivánek (T: 603 804 611)
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