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Věc: Rozhodnutí Soutěžní a disciplinární komise České asociace squashe (SK ČASQ)
ve věci obsazení volného místa v soutěžích družstev
č.j.

SK-2015-09-25-097

Předmět řízení SK
Předmětem řízení SK ČASQ je obsazení volného místa v soutěží družstev 1. ligy mužů. Pro sezónu 2015 / 2016 se
do soutěže 1. ligy mužů nepřihlásilo družstvo SC Otec – TOPO muži C. Dle čl. 156 Soutěžního řádu rozhodla SK,
s ohledem na konečné umístění družstev v předcházející sezóně, o obsazení uvolněného místa v 1. lize mužů.
Znění příslušného článku Soutěžního řádu ČASQ
SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČASQ
V. SOUTĚŽE DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH
Čl.156 V případě, že se do soutěže družstev určité výkonnostní úrovně nepřihlásí dostatečný počet družstev dle
zveřejněného „Hracího systému a nasazení družstev do soutěží“, rozhodne o obsazení takového místa SK s
ohledem na konečné umístění družstev v předcházející sezóně. Nárok na takovéto místo v příslušné soutěži mají
družstva v následujícím pořadí:
 družstvo, které v předcházející sezóně z této ligy sestoupilo
 v případě, že je takovýchto družstev více, pak z takovýchto družstev to, které získalo v předcházející sezóně v
soutěži družstev nejvíce bodů, případně s druhým nejvyšším počtem bodů atd.
 družstvo, které v předcházející sezóně nepostoupilo do takovéto ligy, přestože se zúčastnilo baráže o tuto ligu
 v případě, že je takovýchto družstev více, pak z takovýchto družstev to, které získalo v předcházející sezóně v
soutěži družstev nejvíce bodů, případně s druhým nejvyšším počtem bodů atd.
 družstvo, které obsadilo první nepostupovou pozici v nižší lize v předcházející sezóně a které se nekvalifikovalo
do baráže o vyšší ligu.
 v případě, že je takovýchto družstev více, pak z takovýchto družstev to, které získalo v předcházející sezóně v
soutěži družstev nejvíce bodů, případně s druhým nejvyšším počtem bodů atd.
 rozhodne o obsazení takového místa SK
Rozhodnutí SK ČASQ:
Ve věci shora uvedené rozhodla SK ČASQ následovně:
 Do 1. ligy mužů bude zařazeno družstvo ZONE4YOU Moravská Slavia Brno A.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání k arbitrážní komisi ČASQ, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí. Odvolání se podává písemně doporučenou poštou.
V Brně 25.9.2015

Za SK ČASQ Ing. Radim Švec
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