Česká asociace squashe, z.s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, IČ: 481 32 217

Zápis z jednání Soutěžní a disciplinární komise ČASQ (dále jen SK)
č.j. 2020-03-17
Termín jednání:
Místo jednání:
Přítomní členové SK:

17.3.2020
Telekonference
Radim Švec, Pavel Beneš, Josef Fanta, Miroslav Uherka

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

VYHODNOCENÍ AKTUÁLNÍ SITUACE SPOJENÉ S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU
SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ ČASQ
SOUTĚŽE DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH ČASQ
DOPOSUD NEODEHRANÁ MISTROVSTVÍ ČR 2020 JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV

***

1. VYHODNOCENÍ AKTUÁLNÍ SITUACE SPOJENÉ S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU

SK se společně s VV ČASQ zabývala vyhodnocením aktuální situace související se šířením koronaviru,
vyhlášením nouzového stavu vládou ČR na 30 dnů (vyhlášeno dne 12.3.2020) a s tím souvisejícími
nařízeními a omezeními. Projednáván byl především dopad současné situace na soutěže pořádané ČASQ
a to ať již soutěže jednotlivců nebo soutěže družstev. S ohledem na skutečnost, že VV ČASQ rozhodl o
zastavení konání veškerých soutěží ČASQ a to prozatím po dobu platnosti rozhodnutí o nouzovém stavu,
zabývala se SK možnými scénáři v závislosti na době těchto omezení. Veškerá přijatá opatření a
rozhodnutí budou průběžně revidována v návaznosti na další vývoj celkové situace.

2. SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ ČASQ

Veškeré soutěže jednotlivců pořádané pod hlavičkou ČASQ jsou až do odvolání zastaveny. V souvislosti
s touto skutečností rozhodla SK, že budou standardně zpracovány a zveřejněny národní žebříčky (dále jen
NŽ) všech věkových kategorií k datu 1.4.2020. Tyto budou následně „zmrazeny“ až do doby obnovení
soutěží jednotlivců. Současně SK rozhodla, že po následném obnovení soutěží jednotlivců se při výpočtu
dalších (nových) NŽ nebude započítávat doba, po kterou byly NŽ „zmrazeny“.
Ve skutečnosti to znamená, že např. pokud bude toto období „zmrazení“ trvat 6 měsíců, tzn. že se začne
opětovně hrát v září 2020, pro výpočet NŽ k 1.10.2020 se budou brát soutěžní výsledky za období
posledních 18 (12 standardních měsíců + 6 zmrazených) kalendářních měsíců. Takto se při výpočtu NŽ
bude postupovat následujících dvanáct měsíců, to je tedy až do 1.9.2021. Následné NŽ k 1.10.2021 již pak
budou vypočteny standardním způsobem s tím, že se do nich budou započítávat akce za posledních 12
kalendářních měsíců.
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3. SOUTĚŽE DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH ČASQ

Veškeré ligové soutěže družstev pořádané pod hlavičkou ČASQ jsou až do odvolání zastaveny.
V souvislosti s touto skutečností rozhodla SK o způsobu, jak se bude v budoucnu v těchto pokračovat.
Jelikož je napříč všemi soutěžemi družstev dospělých odehráno cca 75% všech plánovaných utkání a
chybí odehrát pouze jeden hrací víkend, play off extralig a baráže, rozhodla SK následovně:




veškeré výsledky všech soutěží družstev dospělých jsou „zmrazeny“ až do doby obnovení soutěží
ČASQ
po obnovení soutěží ČASQ bude plynule navázáno na současný stav a veškeré soutěže družstev
dospělých budou dohrány dle Soutěžního a klasifikačního řádu ČASQ a Hracího systému soutěží
družstev platného pro sezónu 2019/2020 (dále jen Předpisy)
následně proběhne standardně příprava další sezóny s ohledem na výsledky dokončené sezóny a
také s ohledem na období, kdy bude přerušená sezóna dohrána.

Ve skutečnosti může nastat několik možných variant, z nichž pro příklad některé uvádíme:
 obnovení soutěží proběhne nejpozději k 1.6.2020 – budou stanoveny hrací termíny všech
nedohraných utkání, play off a baráží tak, že tyto budou dohrány do 30.6.2020. Následující sezóna
2020/2021 pak proběhne standardním způsobem;
 obnovení soutěží proběhne po 1.6.2020, ale nejpozději k 1.9.2020 - budou stanoveny hrací termíny
všech nedohraných utkání, play off a baráží tak, že tyto budou dohrány do 30.9.2020. Následně
proběhne urychlená příprava další sezóny 2020/2021 s ohledem na výsledky dokončené sezóny.
Způsob registrací hrací systém a vše potřebné budou zveřejněny v co nejkratší době po obnovení
soutěží;
 obnovení soutěží proběhne po 1.9.2020, ale nejpozději k 1.1.2021 - budou stanoveny hrací termíny
všech nedohraných utkání, play off a baráží tak, že tyto budou dohrány do 31.1.2021. Následně
proběhne urychlená příprava další sezóny 2020/2021 s ohledem na výsledky dokončené sezóny a
také bude rozhodnuto o hracím systému soutěží, který by počítal se zkrácenou variantou soutěží
(bylo by stanoveno v budoucnu s ohledem na období, kdy bude přerušená sezóna dohrána). Způsob
registrací, hrací systém a vše potřebné budou zveřejněny v co nejkratší době po obnovení soutěží;
 obnovení soutěží proběhne po 1.1.2021 - budou stanoveny hrací termíny všech nedohraných utkání,
play off a baráží tak, že tyto budou dohrány do 30.6.2021. V tomto případě budou soutěže družstev
pro sezónu 2020/2021 zcela zrušeny. Následující sezóna pak proběhne standardním způsobem;
 .......

Ve všech výše uvedených případech dohrávání sezóny 2019/2020 budou i nadále platné všechny
náležitosti se soutěžemi družstev dospělých souvisejícími (soupisky, výsledky, poplatky, .....).
V souvislosti s tímto rozhodnutím budou případně v budoucnu provedeny možné nutné změny, či
rozhodnutí související s Předpisy, přestupy, hostováními a podobně tak, aby nic nebránilo řádnému
dohrání soutěží družstev dospělých dle rozhodnutí výše.
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4. MISTROVSTVÍ ČR 2020 JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV

SK se zabývala i situací ohledně doposud neodehraných Mistrovství ČR pro rok 2020 (dále jen MČR), a to
jak v soutěžích jednotlivců, tak i v soutěžích družstev. Jedná se o následující akce:




MČR U23 – termín konání 24.5.2020
MČR JUNIORŮ DRUŽSTEV - termín konání 30.-31.5.2020
MČR VE ČTYŘHRÁCH - termín konání 6.-7.6.2020

U těchto MČR prozatím SK ponechává v platnosti původní hrací termíny, nicméně je velice
pravděpodobné, že tato MČR nebudou s ohledem na současnou situaci taktéž odehrána v plánovaných
termínech. O jejich dalším osudu (konání, zrušení, či přeložení) rozhodne SK dle vývoje současné situace a
také v návaznosti na další kroky vlády ČR. SK a VV ČASQ budou v kontaktu s pořadateli těchto akcí a
průběžně budou situaci vyhodnocovat.

Závěrem Vám jménem SK přejeme hlavně pevné zdraví a těšíme se co nejdříve na našich sportovištích na
viděnou

V Brně 17.3.2020

Za SK ČASQ ing. Radim Švec

