
Úprava SŘ 2020 - náhradní řešení pro rok 2020 (platnost končí 31.12.2020, vyjma bodu 7. 

Ukončení ligové sezony 2020/2021)  

  

Priority ČMGS:  

1. BEZPEČNOST (hráčů i pořadatelů)  

2. odehrát mistrovské turnaje (KP, PZ, MČR a JT)  

  

Start sezony 19.6.2020  

1. Termínová listina (TL 1906)  

2. Krajské přebory (KP)  

3. Přebory zemí (PZ)  

4. Mistrovství České republiky (MČR)  

5. Junior Trophy (JT)  

6. Ligová sezona 2019/2020  

7. Ligová sezona 2020/2021  

8. Baráž  

9. Turnaje  

10. Výkonnostní třídy 2021 (VT2021) 

 

1. Termínová listina 2020 (TL 1906)  

- Turnaje před 19.6.2020 zrušené  

- Do podzimních měsíců (do hal) přidělit turnaje GP a Tour (bez ligy)  

- Turnaje Open do všech volných termínů (bez ligy)  

- Mistrovství České republiky (MČR) 16. – 18.7.2020 (původní termín)  

- V případě pozdějšího startu sezony (jak 1.7.2020) turnaj MČR v termínu 20. – 22.8.2020 

(případně i pozdější a dle EM. Jen dvoudenní).  

 -    

2. Přebory oblastí (krajů) (KP) § 6.1.3.  

- Turnaje v náhradním termínu (21.6.2020).   

- V případě pozdějšího startu sezony, turnaje KP v jednotném termínu (9.8.2020 případně i 

pozdější).   

- Bez postupu na Přebor země.   

- Neligové   

- Vítězové jednotlivých kategorií se stávají přeborníky příslušné oblasti (kraje)  

3. Přebory zemí (PZ) – Čech a Moravy § 6.1.2.  

- Turnaje v původním termínu (27. – 28.6.2020)  

- V případě pozdějšího startu sezony, turnaje PZ v jednotném termínu (22.11.2020 - 

jednodenní).   

- Účast bez omezení  



- Bez postupu na Mistrovství ČR.   

- Neligové.   

- Vítězové jednotlivých kategorií se stávají přeborníky příslušné země (Čechy, Morava)  

 

4. Mistrovství České republiky (MČR) § 6.1.1.  
- Turnaj v plánovaném termínu 16. – 18.7.2020  

- Účast bez omezení  

- Neligové   

- V případě pozdějšího startu sezony (jak 1.7.2020) turnaj MČR v termínu 20. – 22.8.2020 

(případně i pozdější a dle EM. Jen dvoudenní). 

- Vítězové jednotlivých kategorií se stávají Mistry České republiky 

 

5. Junior Trophy (JT)  

- Turnaj přesunut na termín 17. – 18.10.2020  

- Družstva Junior Cup SCM a SA odehrát dle počtu přítomných hráčů 

- Junior Cup Sportovních akademií Čechy / Morava (dle SŘ hráno na Přeborech zemí) a Junior 

Cup Sportovních center mládeže (dle SŘ hráno na Junior Trophy a MČR) budou odehrány 

v náhradním termínu na přesunutém Junior Trophy – 17. a 18.10.2020).  

  

6. Ligová sezona 2019/2020  

a) Smíšená družstva  

- II. liga ukončena 19.6.2020.   

Postup do I. ligy: bez baráže, postupují oba vítězové. V případě nereflektace dle postupového 

klíče (§ 3.3.3.)  

- I. liga ukončena 19.6.2020.   

Postup do Extraligy: bez baráže, postupují oba vítězové. V případě nereflektace dle 

postupového klíče (§ 3.3.2.)  

Sestup: bez sestupu do II. ligy  

- Extraliga ukončena 19.6.2020.  

Sestup: bez sestupu do I. ligy  

- Ve všech ligách budou platné výsledky ze zkrácené sezony  

- Ve všech ligách budou vyhlášeni vítězové  

- Pro ligovou sezonu 2020/2021 platí standartní SŘ2020 (připomínka: § 16) a turnaje přidělené 

v červenci 2019  

b) Ženská, Juniorská, Seniorská, Žákovská družstva  

- I. liga ukončena 19.6.2020. Možnost přihlášení do I. ligy do 10.6.2020.  

Postup do Extraligy: dle SŘ 2020  

- Extraliga ukončena 19.6.2020  

Sestup: bez sestupu do I. ligy  

- Ve všech ligách budou platné výsledky ze zkrácené sezony  

- Ve všech ligách budou vyhlášeni vítězové  

7. Ligová sezona 2020/2021  



- Po ukončení ligové sezony 2020/2021, sestupují všechna družstva (všech kategorií), která 

převyšovala počet družstev pro danou soutěž dle SŘ (platnost do ukončení ligové sezony 

2020/2021) 

- Pro ligovou sezonu 2020/2021 platí standartní SŘ2020 (připomínka: § 16) a turnaje již 

přidělené  

- 30.08.2020  4.BT Plzeň / 4.MT Ostrava  

- 13.09.2020  5.GP Olomouc  

- 20.09.2020  5.MT 90Brno  

- 28.09.2020  5.BT Hradec Králové  

- Oblastní vedoucí STK mohou po dohodě s pořadateli přesunout turnaje Open  

8. Baráž  

- Baráž o I. ligu ani Extraligu nebude.  

 

9. Turnaje  

- Turnaje z jarní části zrušené, opět přidělené, jsou neligové  

10. Výkonnostní třídy 2021 (VT2021)  

 -  VT2021 nebudou klesat, ale je možno si ji zlepšit.  

  

Poznámka: ČMGS si vyhrazuje právo na úpravu k 31.5.2020 (v návaznosti na stanovisko WMF, EMF) 

  


