
 

 
Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 

Náměstí Sv. Čecha 10, 702 00 Ostrava 
 
 
Určeno klubům MS KFS 
 
V Ostravě 3.4.2013 
 
Odložení mistrovských utkání v soutěžích MS KFS o víkendu 6. – 7.4.2013 

 
Řídící orgán soutěží MS KFS na základě špatných klimatických podmínek  odkládá 
20. kolo KP mužů, 18. kola soutěží I.A třídy sk. A a B, I.B třídy sk. A, B, C a D, KP 
(starší + mladší), KS sk. A a B dorostu, KP žáků (starší + mladší) a 16. kolo KS žáků 
sk. A, B, C (starší + mladší) hraná o víkendu 6. - 7.4.2013 a nařizuje výše uvedená kola 
sehrát v úředně stanoveném začátku  utkání (17:00 hodin) v těchto termínech: 

 
20. kolo KP mužů     - 5.6.2013 
18. kolo I. A třídy mužů sk. A a B   - 6.6.2013 
18. kolo I. B třídy mužů sk. A, B, C a D  - 5.6.2013 
18. kolo KP dorostu (starší + mladší)  - 6.6.2013 
18. kolo KS sk.A a B dorostu   - 6.6.2013 
18. kolo KP žáků (starší + mladší)    - 4.6.2013 
16. kolo KS žáků sk. A, B, C (starší + mladší)  - 4.6.2013 
 

Kluby, které se se soupeřem domluví na sehrání utkání v původním termínu (UT, 
vyhovující stav hrací plochy pořádajícího družstva), musí danou dohodu potvrdit 
elektronicky sekretáři MS KFS na emailovou adresu janosko@mskfs.cz do čtvrtka 
4.4.2013 (pouze v těchto případech se utkání uskuteční)!!! Veškeré vzájemné dohody 
vztahující se na mistrovská utkání výše uvedených kol a soutěží se tímto ruší!!! 
 
 
- STK MS KFS v důsledku klimatických podmínek rozhodla o změně termínů 
k sehrání pohárových utkání MS KFS v úředně stanoveném začátku utkání (17.00 
hodin) takto: 

                                          předkolo  -  15.5.2013 
                                    1. kolo  – 29.5.2013  

                                          finále   – 12.6.2013 
 

S přátelským pozdravem 
 
   Ing. Milan Gross                                                                     Ing. Vladimír Janoško   
Předseda STK  MS KFS                                                               sekretář MS KFS 
                     
Tel. spojení    :   596 625 757, 596 626 790 
E-mail            :   janosko@mskfs.cz 
Bank.spojení  :   ČSOB a. s. Ostrava 1 
Číslo účtu       :   174541384/0300 
IČO                 :  60609541 
DIČ                 :  CZ 60609541 


