
Vážení zástupci klubů 

Děkujeme za projevený zájem o dění v našem sportu.  
 
Jak jistě víte, přišlo něco, na co nejsou žádné tabulky. Reagovali jsme rušením turnajů i rušením 
ligových kol na turnajích, které by se mohly konat. Všechno bylo z důvodu bezpečnosti hráčů, aby 
neměli „povinnost“ jet na turnaj a ohrozit sebe, nebo své blízké.  
 
Ad bod 1) Termínová listina 
Termínová listina se stále řeší. Jednáme. 
 
Ad bod 2, 3, 4) Regulérnost turnajů 
Bohužel máme velice nestandartní situaci. Řešíme ji pozastavením VT, nikdo nemusí hrát žádný 
turnaj z „povinnosti“. To obnáší i vynechání turnajů pro hráče z vlastní bezpečnosti.  
Znovu opakujeme, že není standartní ani běžná situace, která je v dopise několikrát zmiňovaná 
s poukazem na regulérnost soutěže s neúčastí hráčů. 
 
Ad bod 4/b) MČR 
Citace dopisu: 
„Příloha nezmiňuje, zda jako v předchozích bodech jsou vítězové kategorií vyhlášeni mistry 
republiky.“ 
Děkujeme, toto nám vypadlo i když to tak bylo myšleno. Bude předneseno Prezidiu ke schválení a 
případně doplněno. 
Ad bod 6) 
Ligová sezona 2019/2020 byla rozehraná na podzim 2019 prvním extraligovým kolem, 2 koly I. ligy a 
několika koly II. ligy. Všechna ligová kola byla odehraná dle SŘ. Bohužel všechna následující ligová 
kola, která měla proběhnout v roce 2020 se zrušila z již výše popsaných důvodů.  
Ligovou sezonu 2019/2020 nejde zrušit jak z důvodu regulérního začátku ligové sezony 2019/2020, 
tak i s ohledem na možnou ztrátu dotací z důvodu neexistence ligových soutěží v roce 2020. 
Stejně nelze ligovou sezonu 2019/2020 změnit na sezonu 2019/2021, protože by to byl zásah do 
probíhající ligové sezony. 
Jediná změna proběhla, že nebude sestupovat žádné družstvo z Extraligy, ani z I. lig. Stejně tak 
postup do vyšších lig bude bez baráží (bezpečnost). Družstva, která postupují si v regulérních ligových 
kolech vybojovala svůj nárok na postup.  
Zvážili jsme zvýšení počtů družstev na turnajích GP i turnajích Tour. Navíc hráči klubů, které 
postoupily do vyšší soutěže se těchto turnajů již zúčastňovalo. Dříve na turnajích CTJ (dnešní GP) 
bývalo 8 i 10 ligových družstev a počty hráčů se pohybovali i přes 100 hráčů. Ani dnes nemáme 
naplněny možné ligové soutěže. Při správné pořadatelské činnosti, hlídání nástupu skupin na dráhy a 
hlídání zkušebního úderu, při správné práci rozhodčích a hlídání času skupin v kole, zbytečných 
zdržování se turnaje stihnou odehrát. 
 
Citace dopisu: 

„1. Úprava soutěžního řádu se odkazuje na průběh sezóny 2020/2021 dle standardních pravidel SŘ, 

citujme výňatky ze soutěžního řádu: 

a. 3.3.1. Extraliga …Účast: 6 smíšených sedmičlenných družstev…“ 

Úprava SŘ 2020 - náhradní řešení pro rok 2020 je psáno, že nikdo nesestupuje a postupují oba 

vítězové – tímto zmiňuje změnu počtu družstev 

 

Citace dopisu: 

„b. 3.3.2. I. liga …Účast: 6 smíšených šestičlenných družstev…“ 

Úprava SŘ 2020 - náhradní řešení pro rok 2020 je psáno, že nikdo nesestupuje a postupují oba 



vítězové – tímto zmiňuje změnu počtu družstev) 

 

Citace dopisu: 

„2. Úpravy jinak nespecifikují stav ligových soutěží na konci takové sezóny, např. kolik týmů hraje 

baráž, kolik týmů postupuje do finále soutěže, kolik týmů a z jaké ligy sestupuje, úpravu bodování 

jednotlivých kol soutěží atd. Všechna tato fakta jsou v SŘ specifikována a jsou buď v naprostém 

nesouladu s úpravami, nebo by po snaze pochopit jedno s druhým např. mohlo vyjít, že šestý tým 

extraligové soutěže smíšených družstev sestupuje, ale sedmý a osmý tým zůstává (sláva nyní nejen 

vítězům ale i poraženým).“ 

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

v červenci 2019 – sestupují všichni do počtu daného SŘ2020. Bodování je dáno § 4.7. SŘ2020 

Citace dopisu: 

„3. Rozhodnutí STK a úpravy SŘ jsou v rozporu se samotným SŘ, který přesně specifikuje počet týmů 

v dané ligové soutěži, což úpravy nerespektují ani nijak konkrétně neupravují.“ 

Úprava SŘ 2020 - náhradní řešení pro rok 2020. Zde jsme mysleli, že to vyplývá z textu. Pro jistotu 

pošleme ke schválení a případně doplníme. 

Ad bod 10/b) 
Nikde v „Úprava SŘ 2020 - náhradní řešení pro rok 2020“ není zmínka o otevření turnajů. Nebylo to 
ani zamýšleno, ani pro to není důvod 
 
Citace dopisu: 
„Jako úpravu rozhodnutí STK navrhujeme následující varianty: 
1. Stav ligových soutěží po MČR“ 
Po ukončení ligových soutěží z důvodu bezpečnosti není důvod ligové soutěže držet až po MČR. Takto 
se kluby již dříve mohou připravovat na novou ligovou sezonu 2020/2021. 
 
Citace dopisu: 
„i. Zajištění naprosto maximální bezpečnost hráčů“ 

Zajištění naprosté maximální bezpečnosti hráčů je zrušit turnaj!!! Pořadatelé i hráči budou mít 

doporučení. Skončením ligy a pozastavením poklesu VT jsou turnaje na vlastní nebezpečí 

STK se nyní snaží udělat doporučení k pořádaní turnajů. 

Citace dopisu: 

„v. Poplatky vázané k tomuto přerušení – vložné do soutěží družstev či poplatek za hostování – 

platnost by se o přesunula z roku 2020 na rok 2021“ 

vložné ligové sezony 2019/2020 bylo zaplaceno a liga proběhla. Ligová sezona 2020/2021 proběhne. 

Dle situace. Poplatek za hostování na období 1.1.2020 – 31.7.2020 by mohl být přesunut na 

následující část ligového kola. Ale obě otázky jsou na prezidium. 

Citace dopisu: 

„2. Stav výkonnostních tříd 

a. Jak už bylo zmíněno v poznámkách k úpravám SŘ, změnu tohoto rozhodnutí nepožadujeme, ale 

pouze upozorňujeme na potenciální neregulérnost ve vylepšování výkonnostních tříd hráčů a pokud 

STK bude mít zájem, může o tomto faktu ještě znovu jednat.“ 

Zlepšení VT se předpokládá spíše u hráčů bez VT, či 5.VT 

S pozdravem 
Vít Gerža 
STK ČMGS 


