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VEC 
Vyhodnotenie ženských súťaží SsFZ ku dňu 30.09.2020 
 
2020 - jarná časť: 
Pandémia vírusu SARS-CoV-2 spôsobila, že podobne ako ďalšie súťaže SsFZ, bola II. liga žiačok WU15               
zrušená a anulovaná. Odohrala sa len jeseň 2019, po nej bolo poradie 1. MŠK Púchov, 2. MFK Tatran                  
Liptovský Mikuláš, 3. MFK Zvolen, 4. FK Pohronie, 5. Jupie FŠ MH Banská Bystrica, 6. MŠK Rimavská                 
Sobota, vylúčený klub: Akadémia Juventus Žilina (3-krát nenastúpil na MFS). 
 
2020 - jesenná časť: 
Do II. ligy žiačok WU15 sa neprihlásili Púchov a Rimavská Sobota (prihlásili sa však do II. ligy dorasteniek                  
WU19), prihlásili sa vlaňajší účastníci MFK Zvolen, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, Jupie FŠ MH Banská               
Bystrica, FK Pohronie a dvaja nováčikovia - FK Slovan Trstená a MŠK Novohrad Lučenec. Počet tímov je                 
tak totožný ako vlani (6). Systém súťaže - hrá sa trojkolovým systémom (15 kôl), stretnutia 2 x 35 minút,                   
skrátené ihrisko (od šestnástky po šestnástku, rozmer max. 90 x 80 m), brány 5 x 2 m, počet hráčok na                    
ihrisku 8 + 1 (zmena oproti vlaňajšku). Jesenná časť by mala skončiť dohrávkami 25.10.2020, jarná časť by                 
mala začať 17.04.2020. 
Po dvoch rokoch bez II. ligy dorasteniek WU19 sa podarilo obnoviť aj túto súťaž. Prihlásili sa do nej 3                   
družstvá - Jupie FŠ MH Banská Bystrica, MŠK Púchov a MŠK Rimavská Sobota. Systém súťaže - hrá sa                  
štvorkolovým systémom (12 kôl), stretnutia 2 x 40 minút, skrátené ihrisko (od šestnástky po šestnástku,               
rozmer max. 90 x 80 m), brány 5 x 2 m, počet hráčok na ihrisku 8 + 1. Jesenná časť by mala skončiť                       
17.10.2020, jarná časť by mala začať 01.05.2020. 
Sme veľmi radi, že po súhlase VV SsFZ a spolupráci s jednotlivými ObFZ sa nám darí takmer na 100                   
percent pokrývať stretnutia II. ligy WU15 a II. ligy WU19 kvalifikovanými rozhodcami. Na každé MFS               
obidvoch súťaží delegujú príslušné ObFZ po jednom rozhodcovi. 
Veríme, že po (dúfajme) dohľadnom zvládnutí pandémie bude progres ženského futbalu v SsFZ pokračovať              
a v novej sezóne sa podarí rozšíriť počet účastníkov v obidvoch súťažiach. 
 
S pozdravom 
 

Ján Matonok Tomáš Gemza 
       predseda KŽF SsFZ        tajomník, správca súťaží KŽF SsFZ 
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