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ZPRAVODAJ č. 05 / 2020–2021

dodává míčky pro turnaje
MěSST Ostrava

1. SEZÓNA 2020-2021

1.1. Uzavření soutěží
Na základě rozhodnutí vlády ze dne 8.10.2020 budou od pondělí 12.10.2020 vnitřní sportoviště na 2
týdny uzavřeny a ruší se veškeré sportovní aktivity.
Z tohoto důvodu budou pozastaveny soutěže MěP do 1.11.2020.
6. a 7. kolo bude odehráno v těchto termínech:
6. kolo
14.-20.12.2020
7.kolo NT 15.-21.2.2020.

1.2. Změna herny
Oddíl:Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice
Pro soutěže: Regionální soutěž 1. třídy,Regionální soutěž 2. třídy,
Adresa: Krásné Pole, Sklopčická860,72526
Bližší určení: Sportovní hala
GPS: 49°84'04.514"N, 18°11'90.175"E upravit GPS

Zpravodaj MěSST OVA č.05/2020-2021

Vzhledem ke změně herny byl změněn i nový hrací čas a den:
Původní čas: neděle 10:00

Nový čas : středa 17:30
Datum účinnosti změny: od 14.10. 2020

Pozor změny termínů utkání při změně hracího dne nejsou v registru vyznačeny
červeně!!
Věnujte zvýšenou pozornost termínům utkání s družstvy TJ Sokol Klimkovice.

Oddíl:Tělocvičná jednota Sokol Krásné Pole
Pro soutěže: Regionální soutěž 3. třídy,Regionální soutěž 4. třídy,
Adresa: Krásné Pole, Sklopčická860,72526
Bližší určení: Sportovní hala
GPS: 49°84'04.514"N, 18°11'90.175"E upravit GPS

Hrací časy a dny zůstávají stejné.

Datum účinnosti změny: od 12.10. 2020

POZOR – TJ Sokol Krásné pole - MěP 2. třídy hraje ve staré herně !!!
Změna se týká družstev:
TJ Sokol Krásné pole B - MěP 3. třídy
TJ Sokol Krásné pole C - MěP 4. třídy
TJ Sokol Krásné pole D – MěP 4. třídy
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2. Ostatní
2.1. Dotační program „Můj klub 2021“

Národní sportovní agentura (NSA) vypsala pro r. 2021 dotační program „Můj klub 2021“.
Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2021, která se zaměřuje na podporu
sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jenž se věnují sportování dětí a mládeže od
3 do 23 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020. Vše podstatné
najdete na webových stránkách NSA www.agenturasport.cz .
Pomoc při podávání žádostí a celkové administrace výzev pro sportovní kluby obdržíte na servisních
centrech sportu OS ČUS v rámci MS kraje, kde jsou pracovníci připraveni Vám pomoci s touto
záležitosti.

2.2. Dotační program „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském
kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni
v roce 2021“
Radou kraje 21.9.2020 byl schválen dotační program „ Podpora významných sportovních akcí
v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní
úrovni v roce 2021“ . Veškeré dokumenty jsou na webu kraje pod odkazem:
https://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_sport.html
Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 1. 12. 2020 do 8. 12. 2020. Tato lhůta se vztahuje
na podávání žádostí v elektronické (do 14:30 hod.) a listinné podobě i prostřednictvím datové
schránky.

V Ostravě dne 09.10. 2020
MARIAN HÁJKO v.r.
Předseda MěSST OVA

JANA HRANICKÁ v.r.
Předsedkyně STK MěSST OVA
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