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SOUTĚŽNÍ ŘÁD – změny pro sezónu 2019/2020
V následujícím dokumentu Vám přinášíme stručný výpis hlavních změn v Soutěžním a klasifikačním řádu ČASQ oproti
dokumentu platnému v sezóně 2018/2019 a oproti dokumentu vydanému dne 1.8.2019. Změny jsou značeny žlutou
barvou.
Čl.22 Oficiálními hracími míči pro všechny soutěže ČASQ jsou míče Dunlop PRO (dvě žluté tečky). Pouze ve věkových
kategoriích U11 na turnajích výkonnostní kategorie B a D se mohou hráči a pořadatel dohodnout, že utkání bude
odehráno s míčem Dunlop Progress (červená tečka). Musí s tím však souhlasit oba dva hráči i pořadatel. Hrací
míče po celou sezónu poskytuje pořadateli ČASQ dle určeného klíče a dle podmínek stanovených pro jednotlivou
sezónu.
Čl.34 Hráči platí za účast na turnaji poplatek – startovné. Výše startovného musí být uvedena v propozicích turnaje.
Toto musí být hráčem uhrazeno před zahájením jeho prvního zápasu v turnaji. V případě, že startovné není
uhrazeno, je pořadatel oprávněn hráče z turnaje vyloučit. Hráč, který se na turnaj přihlásí a:
 Hráči z turnaje se omluví nejpozději 1 hodinu před zahájením prvního zápasu turnaje, či jeho příslušné
věkové kategorie, je povinen uhradit pořadateli plnou výši startovného
 z turnaje se neomluví nebo se omluví méně jak 1 hodinu před zahájením prvního zápasu turnaje, či jeho
příslušné věkové kategorie, je povinen uhradit pořadateli plnou výši startovného a současně ve
prospěch ČASQ poplatek ve výši 500,-Kč
Čl.98 Kritéria pro hráče umístěné na žebříčku PSA bez ohledu na občanství. Hráči se mohou účastnit jednotlivých
výkonnostních kategorií turnajů dle následující tabulky, pokud splňují obě kritéria současně.
výkonnostní kategorie
turnaje
A

pozice na žebříčku PSA
1 -

250

pozice na národním žebříčku
ČASQ
1 -> nebo nefiguruje

A

251 ->

1 – 75

B

251 ->

17 – 200*

C

251 ->

65 -> nebo nefiguruje

D

bez omezení

*V případě, že je turnaj výkonnostní kategorie B vypsán do dvou míst konání, je omezení pozice nejhoršího hráče
na NŽ posunuto na pozici 250.
Čl.100 Kritéria pro hráče umístěné na NŽ. Toto kritérium určuje účast všech hráčů bez ohledu na občanství, kteří nejsou
zařazeni podle výše uvedených článků. Za hráče umístěného na NŽ se pro potřeby tohoto článku považují i hráči
nasazení příslušnou komisí dle tohoto SŘ na určitou pozici NŽ. Hráči se mohou účastnit jednotlivých
výkonnostních kategorií turnajů dle následující tabulky............
Čl.103 Kritéria pro hráčky umístěné na žebříčku PSA bez ohledu na občanství. Hráčky se mohou účastnit jednotlivých
výkonnostních kategorií turnajů dle následující tabulky, pokud splňují obě kritéria současně.
výkonnostní kategorie
turnaje
A

pozice na žebříčku PSA
1 -

100

pozice na národním žebříčku
ČASQ
1 -> , nebo nefiguruje

A

101 ->

1 -> , nebo nefiguruje

B

251 ->

9 -> , nebo nefiguruje

D

bez omezení
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Čl.105 Kritéria pro hráčky umístěné na NŽ. Toto kritérium určuje účast všech hráček bez ohledu na občanství, které
nejsou zařazeny podle výše uvedených článků. Za hráčku umístěnou na NŽ se pro potřeby tohoto článku považují
i hráčky nasazené příslušnou komisí dle tohoto SŘ na určitou pozici NŽ. Hráčky se mohou účastnit jednotlivých
výkonnostních kategorií turnajů dle následující tabulky.
výkonnostní kategorie turnaje
A

1

B

9

D

pozice na NŽ
->
->
bez omezení

Čl.122 Dojde-li u turnaje (i v jednotlivé věkové kategorii), a to v době delší než 1 hodinu před zahájením prvního zápasu,
k odstoupení jednoho či více hráčů, kteří jsou uvedeni v hracím pavouku a současně klesne počet zúčastněných
hráčů pod 10 účastníků, je pořadatel povinen turnaj, respektive takovouto věkovou kategorii, za účasti
maximálně možného počtu zúčastněných hráčů na místě přelosovat dle pravidel a předpisů ČASQ. Ustanovení
tohoto článku se nepoužije při Mistrovství ČR všech věkových kategorií.
Čl.131 Pro nasazování do turnajů dospělých současně platí dále uvedená pravidla s tím, že z uvedených pravidel dle
bodu a., b. nebo c. se vybere vždy to, které řadí hráče na nejvyšší nasazení.
a.

nadřazenost žebříčku PSA nad národním žebříčkem ČASQ
 muže umístěné na 1.-150. místě na žebříčku PSA
 ženy umístěné na 1.-100. místě na žebříčku PSA

b.

nadřazenost národního žebříčku hráčů se slovenským nebo polským občanstvím nad národním žebříčkem
ČASQ se řídí následující tabulkou

c.

Nasazení na danou pozici NŽ před další následující

Pozice na
příslušném
národním
žebříčku

Slovensko

Polsko

Slovensko

Polsko

1

za 11

za 15

za 4

za 10

2

za 14

za 20

za 12

za 15

3

za 17

za 25

za 20

za 20

4

za 20

za 30

za 28

za 25

Muži

Ženy

5

za 23

za 35

za 36

za 30

………

………

………

bez nasazení

………

10

za 38

za 60

bez nasazení

za 55

11

za 41

bez nasazení

bez nasazení

bez nasazení

………

………

bez nasazení

bez nasazení

bez nasazení

20

za 68

bez nasazení

bez nasazení

bez nasazení

21

bez nasazení

bez nasazení

bez nasazení

bez nasazení

………

bez nasazení

bez nasazení

bez nasazení

bez nasazení

nasazení ostatních hráčů s jiným než českým občanstvím, kteří nefigurují na pozicích zajišťujících jejich
nasazení dle výše uvedených pravidel, nad národním žebříčkem ČASQ, provádí na základě posouzení jejich
výkonnosti příslušná komise podle svého uvážení, s přihlédnutím k postavení daného hráče na jeho
národním žebříčku, popř. minulém umístění na žebříčcích PSA nebo ESF.

Čl.139 Hráči se nasazují do turnajů jednotlivců masters podle aktuálního umístění na příslušném NŽ, který je platný ke
dni uzávěrky přihlášek. Pro nasazování do turnajů masters platí dále uvedená pravidla s tím, že z uvedených
pravidel dle bodu a. nebo b. se vybere vždy to, které řadí hráče na nejvyšší nasazení.
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a.

nadřazenost žebříčku ESF nad NŽ dospělých a NŽ masters pro hráče umístěné na 1. - 10. místě žebříčku ESF
příslušné věkové kategorie se řídí následující tabulkou
Pozice na
příslušném
žebříčku ESF

b.

c.

Nasazení na danou pozici NŽ dospělých před další následující
Věková kategorie
35+

40+

45+

ostatní

1

za 10

za 20

za 25

před 1

2

za 14

za 25

za 30

před 1

3

za 18

za 30

za 35

před 1

4

za 22

za 35

za 40

před 1

5

za 26

za 40

za 45

před 1

………

………

………

………

………

10

za 46

za 65

za 70

před 1

nadřazenost NŽ dospělých nad NŽ masters pro hráče umístěné na pozicích dle následující tabulky. Je-li
takových hráčů více, jsou nasazeni ve stejném pořadí od nejlepšího, jako v NŽ dospělých.
umístění hráče na NŽ dospělých
Věkové kategorie
Muži
Ženy
+35
1 - 50
1 – 20
+40
1 - 75
1 – 30
+45
1 - 100
1 – 40
není nadřazen
není nadřazen
+50
není nadřazen
není nadřazen
+55
není nadřazen
není nadřazen
+60
není nadřazen
není nadřazen
+65
není nadřazen
není nadřazen
+70
není nadřazen
není nadřazen
+75
pokud se žena účastní turnaje masters mužů, v žádném případě se nenasazuje.

Čl.209 Nasazení hráčů do soutěží družstev se provádí podle aktuálního umístění na příslušném NŽ, který je platný ke dni
utkání. Pro nasazování současně platí dále uvedená pravidla s tím, že z uvedených pravidel dle bodu a., b. nebo c.
se vybere vždy to, které řadí hráče na nejvyšší nasazení.
a. nadřazenost žebříčku PSA nad národním žebříčkem ČASQ pro hráče umístěné na 1.-150. místě na
žebříčku PSA
b. nadřazenost národního žebříčku hráčů se slovenským nebo polským občanstvím nad národním
žebříčkem ČASQ se řídí následující tabulkou
Nasazení na danou pozici
národního žebříčku ČASQ
Pozice na
před další následující
příslušném
národním
Muži
žebříčku
Slovensko
Polsko
1

za 11

za 15

2

za 14

za 20

3

za 17

za 25

4

za 20

za 30

5

za 23

za 35

………

………

………

10

za 38

za 60

11

za 41

bez nasazení

Česká asociace squashe z.s. * Zátopkova 100/2 * 160 17 Praha 6 - Strahov * IČ: 481 32 217
+420 776 814 960 * info@czechsquash.cz * www.czechsquash.cz

Soutěžní a klasifikační řád ČASQ
Platnost od 15.11.2019
Stránka 4 z 6

c.

………

………

bez nasazení

20

za 68

bez nasazení

21

bez nasazení

bez nasazení

………

bez nasazení

bez nasazení

nasazení ostatních hráčů s jiným než českým občanstvím, kteří nefigurují na pozicích zajišťujících jejich
nasazení dle výše uvedených pravidel nad národním žebříčkem ČASQ, provádí na základě posouzení
jejich výkonnosti příslušná komise podle svého uvážení, s přihlédnutím k postavení daného hráče na
jeho národním žebříčku, popř. minulém umístění na žebříčcích PSA nebo ESF.

Čl.213 Nasazení hráček do soutěží družstev se provádí podle aktuálního umístění na příslušném NŽ, který je platný ke
dni utkání. Pro nasazování současně platí dále uvedená pravidla s tím, že z uvedených pravidel dle bodu a., b.
nebo c. se vybere vždy to, které řadí hráčku na nejvyšší nasazení.
a. nadřazenost žebříčku PSA nad národním žebříčkem ČASQ pro hráčky umístěné na 1.- 100. místě na
žebříčku PSA
b. nadřazenost národního žebříčku hráček se slovenským nebo polským občanstvím nad národním
žebříčkem ČASQ se řídí následující tabulkou
Nasazení na danou pozici
Pozice na
národního žebříčku ČASQ
příslušném
Ženy
národním
žebříčku
Slovensko
Polsko

c.

1

za 4

za 10

2

za 12

za 15

3

za 20

za 20

4

za 28

za 25

5

za 36

za 30

………

bez nasazení

………

10

bez nasazení

za 55

11

bez nasazení

bez nasazení

………

bez nasazení

bez nasazení

20

bez nasazení

bez nasazení

21

bez nasazení

bez nasazení

………

bez nasazení

bez nasazení

nasazení ostatních hráček s jiným než českým občanstvím, které nefigurují na pozicích zajišťujících
jejich nasazení dle výše uvedených pravidel nad národním žebříčkem ČASQ, provádí na základě
posouzení jejich výkonnosti příslušná komise podle svého uvážení, s přihlédnutím k postavení dané
hráčky na jejím národním žebříčku, popř. minulém umístění na žebříčcích PSA nebo ESF.

Čl.266 Nasazení družstev se provádí na podkladě pořadí jednotlivých hráčů (uvedených na soupiskách družstev) na
aktuálních NŽ v dané věkové kategorii platných ke dni uzávěrky přihlášek družstev a to tak, že se danému hráči
přiřadí bodová hodnota pozice, na které hráč v NŽ figuruje. Všem hráčům, kterým je dle tohoto článku přiřazena
či vypočtena, dle pravidel uvedených níže, bodová hodnota vyšší než 30 se započítává právě hodnota 30.



pokud hráč figuruje na NŽ v dané věkové kategorii, přiřadí se mu bodová hodnota pozice, na které figuruje
pokud hráč nefiguruje na NŽ v dané věkové kategorii, bere se v úvahu NŽ o jednu věkovou kategorii níže.
V tomto případě se umístění hráče na takovémto NŽ násobí koeficientem tři (tzn. pokud hráč figuruje na
takovémto NŽ např. na pozici č.2, má se za to, jako by figuroval v dané věkové kategorii na pozici č.6
/2x3=6/) a hráči se přiřadí bodová hodnota odpovídající této pozici. Tato bodová hodnota nemůže být
však vyšší, než je hodnota odpovídající první následující pozici za posledním hráčem figurujícím na NŽ v
dané věkové kategorii
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pokud hráč nefiguruje na NŽ v dané věkové kategorii, ani o jednu věkovou kategorii níže, bere se v úvahu
NŽ o dvě věkové kategorie níže. V tomto případě se umístění hráče na takovémto NŽ násobí koeficientem
šest (tzn. pokud hráč figuruje na takovémto NŽ např. na pozici č.2, má se za to, jako by figuroval v dané
věkové kategorii na pozici č.12 /2x6=12/) a hráči se přiřadí bodová hodnota odpovídající této pozici. Tato
bodová hodnota nemůže být však vyšší, než je hodnota odpovídající první následující pozici za posledním
hráčem figurujícím na NŽ v dané věkové kategorii
pokud hráč nefiguruje na NŽ v dané věkové kategorii ani o jednu a ani o dvě věkové kategorie níže, přiřadí
se mu pozice první následující za posledním hráčem figurujícím na NŽ v dané věkové kategorii a současně
se mu přiřadí i bodová hodnota odpovídající této pozici
pokud hráč figuruje na NŽ ve věkové kategorii dospělých, v tomto případě se umístění hráče na takovémto
NŽ dělí koeficientem pět (tzn. pokud hráč figuruje na takovémto NŽ např. na pozici č.30, má se za to, jako
by figuroval v dané věkové kategorii na pozici č.6 /30:5=6/) a hráči se přiřadí bodová hodnota odpovídající
této pozici. Není-li výsledkem celé číslo, zaokrouhluje se takovýto výsledek na celé číslo dle
matematických pravidel
pokud hráč figuruje na NŽ ve více věkových kategoriích dle pravidel uvedených výše, bere se v úvahu
nejvýhodnější bodová hodnota pro dané družstvo (nejnižší), která je danému hráči přiřazena
pokud má družstvo na soupisce pouze jednoho chlapce, přiřadí se neobsazené pozici chlapce č.2 pozice
první následující za posledním hráčem figurujícím na NŽ v dané věkové kategorii a současně se mu přiřadí i
bodová hodnota odpovídající této pozici
celkové nasazení družstev se pak provede tak, že se sečte bodová hodnota přiřazená jednotlivým hráčům
a to tak, že se započítávají nejdříve dvě nejnižší hodnoty z nominovaných chlapců (případně dívky uvedené
na pozici chlapce č.2) a nejnižší hodnota z nominovaných dívek
nasazení družstev je pak provedeno jejich seřazením podle dosažené bodové hodnoty a to tak, že na
pozici č.1 je nasazeno družstvo s nejmenším součtem bodových hodnot dle pravidel uvedených výše a tak
dále
dosáhne-li dva nebo více družstev stejné bodové hodnoty, je na lepší pozici nasazeno družstvo, které:
a. má na pozici chlapce č.1 hráče s nižší bodovou hodnotou
b. nerozhodne-li se dle bodu a., pak družstvo, které má na pozici dívky č.1 hráčku s nižší bodovou
hodnotou
c. nerozhodne-li se dle bodu a. a b., pak družstvo, který má na pozici chlapce č.2 hráče s nižší bodovou
hodnotou
d. nerozhodne-li se dle předchozích bodů, o nasazení rozhodne SK.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD
Čl.19 U hráčů a hráček s českým občanstvím figurujících na příslušných žebříčcích PSA, platných ke dni zveřejnění NŽ,
se při sestavování NŽ má za to, jako by odehráli dva turnaje soutěže jednotlivců nad rámec skutečně odehraných
turnajů a dosáhli na nich bodových výsledků dle tabulek níže. Tyto bodové výsledky a bodové výsledy dosažené
ze všech uskutečněných turnajů všech výkonnostních kategorií za dané období, jsou následně podkladem ze
soutěží jednotlivců pro sestavování NŽ na příslušné období. Ustanovení tohoto článku lze použít pouze v případě,
že má hráč v NŽ započítanou alespoň jednu započitatelnou akci z turnajů jednotlivců nebo soutěží družstev jak je
uvedeno v SŘ. Případnou úpravu tohoto článku může provést příslušná komise vždy pouze k 1.9. příslušného roku
s tím, že o této změně musí informovat nejpozději k poslednímu dni roku předcházejícího.
Pozice na příslušném
žebříčku PSA mužů
1-80
81-100
101-125
126-150
151-175
176-200
201-225
226-250
251 a vyšší

Počet bodů získaných
do NŽ mužů
9500
8500
7500
7000
6500
6000
5000
4000
2000
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Pozice na příslušném
žebříčku PSA žen
1-70
71-90
91-110
111-150
151 a vyšší

Počet bodů získaných
do NŽ žen
9000
8000
7000
6000
2000

Čl.24 U hráčů a hráček s českým občanstvím figurujících na žebříčcích ESF příslušné věkové kategorie platných ke dni
zveřejnění NŽ, se při sestavování NŽ má za to, jako by odehráli jeden turnaj soutěže jednotlivců příslušné věkové
kategorie nad rámec skutečně odehraných turnajů v této věkové kategorii a dosáhli na něm bodových výsledků
dle tabulek níže. Figuruje-li takovýto hráč (hráčka) i na NŽ juniorů o jednu věkovou kategorii výše, má se při
sestavování NŽ za to, jako by odehrál jeden turnaj soutěže jednotlivců i v takovéto věkové kategorii nad rámec
skutečně odehraných turnajů v takovéto věkové kategorii a dosáhl na něm 50% bodových výsledků dle tabulky
níže. Tento bodový výsledek a bodové výsledy dosažené v dané věkové kategorii ze všech uskutečněných turnajů
všech výkonnostních kategorií za dané období, jsou následně podkladem ze soutěží jednotlivců pro sestavování
NŽ na příslušné období. Ustanovení tohoto článku lze použít pouze v případě, že má hráč v NŽ započítanou
alespoň jednu započitatelnou akci z turnajů jednotlivců jak je uvedeno v SŘ. Případnou úpravu tohoto článku
může provést příslušná komise vždy pouze k 1.9. příslušného roku s tím, že o této změně musí informovat
nejpozději k poslednímu dni roku předcházejícího.
Pozice na příslušném
žebříčku ESF juniorů
1-3
4-5
6-7
8-10
11 a vyšší

Počet bodů získaných
do příslušného NŽ
juniorů
9000
8000
7000
6000
2000

Čl.27 Ze soutěží jednotlivců se jednotlivým hráčům do NŽ příslušné věkové kategorie počítají tři (3) nejlepší dosažené
bodové výsledky v této věkové kategorii ze všech uskutečněných turnajů všech výkonnostních kategorií za období
posledních dvanácti (12) kalendářních měsíců předcházejících měsíci, v němž má být NŽ zveřejněn. Má-li hráč
v daném období započtenou tzv. disciplinární nulu, snižuje se takovému hráči počet započítaných nejlepších
dosažených bodových výsledků ze všech uskutečněných turnajů všech výkonnostních kategorií o počet těchto
disciplinárních nul (tzn. např. při jedné disciplinární nule se počítají dva nejlepší dosažené bodové výsledky atd.).
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