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

Věc: Rozhodnutí Soutěžní a disciplinární komise ČASQ (dále jen SK ČASQ) ve věci
dohrávek ligových soutěží družstev sezóny 2019/2020
Č.j.:

SK-2020-09-07-184

SK ČASQ se na svém zasedání dne 7.9.2020 zabývala situací související s dohrávkami ligových soutěží družstev
žen a mužů, které proběhly ve dnech 5. – 6. 9. 2020. V této velice nestandardní době s ohledem na
celosvětovou pandemii způsobenou nákazou koronavirem a s již dříve zveřejněnými rozhodnutími a
doporučeními jak ze strany SK ČASQ, tak i Výkonného výboru ČASQ, vydává následující rozhodnutí související
s některými články Soutěžního a klasifikačního řádu ČASQ (dále jen „SŘ“). Toto rozhodnutí se týká pouze
ligových utkání družstev žen a mužů, která měla být odehrána ve dnech 5. – 6. 9. 2020:

1. Článek 205 SŘ – jednotlivá družstva, která se ke svým utkáním mužů nebo žen dostavila nekompletní,
avšak alespoň v minimálním počtu hráčů, nejsou povinna uhradit svému soupeři odškodné (v extralize ve
výši 1.000,-Kč a v ostatních ligových soutěžích 250,-Kč).
2. Článek 206 SŘ – jednotlivá družstva, která se ke svému utkání po předcházející omluvě, nedostavila
vůbec nebo se dostavila v menším než minimálním počtu hráčů, nejsou povinna hradit odškodná dle
tohoto článku
3. Článek 207 SŘ – nedostavilo-li se družstvo po předcházející omluvě ke svému utkání, nebude tato
neúčast započítávána pro potřeby tohoto článku jako neúčast.
4. Startovné – SK ČASQ dále rozhodla, v souvislosti s výše uvedenými rozhodnutími, že všechna družstva,
která se nedostavila ke svým utkáním, jsou povinna uhradit pořádajícímu družstvu (klubu) startovné ve
výši dle SŘ, tzn. 250,-Kč za každé jednotlivé utkání, ke kterému se takové družstvo nedostavilo. Lhůta pro
úhradu startovného je stanovena do 18. září 2020. Pokud družstvo startovné ve stanoveném termínu
neuhradí, bude postupováno dle SŘ.
Odůvodnění:
SK ČASQ a VV ČASQ již dříve zveřejnili několik rozhodnutí a doporučení související s dohráváním sezóny
2019/2020 v „nestandardním“ formátu a době. Aby mohla být ligová sezóna družstev 2019/2020 vůbec
dohrána, musela být některá z těchto rozhodnutí a doporučení vydána tak, že vylučovala striktní dodržení
některých článků a ustanovení SŘ a v některých případech jejich dodržení značně komplikovala a to ne
z důvodu na straně jednotlivých družstev (klubů). Přijaté rozhodnutí bylo učiněno mimo jiné i z důvodů
složité situace s cestováním (vč. ze zahraničí), doporučeními světových squashových organizací WSF, ESF a
PSA a hlavně s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví jednotlivých hráčů (m.j. prohlášení Covid).
Současně však chce SK zajistit, aby situací nebyly poškozeny pořádající kluby s ohledem na úhradu
nákladů za pronájem kurtů.
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 7.9.2020

Za SK ČASQ ing. Radim Švec

