Česká asociace squashe, z.s., Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6, IČ: 481 32 217

Věc: Rozhodnu Soutěžní a disciplinární komise ČASQ (dále jen SK ČASQ) ve věci
dohrávek soutěží sezóny 2020/2021
Č.j.:

SK-2021-09-08-186

SK ČASQ se na svém zasedání zabývala situací související s dohrávkami soutěží, které byly odloženy,
přeloženy nebo zrušeny v průběhu sezóny 2020/2021. V této velice nestandardní době s ohledem na
celosvětovou pandemii způsobenou nákazou Covid-19 a s již dříve přijatými rozhodnu mi a doporučeními jak
ze strany SK ČASQ, tak i Výkonného výboru ČASQ, zveřejňuje a vydává následující rozhodnu související se
soutěžemi pořádanými ČASQ a některými články Soutěžního a klasiﬁkačního řádu ČASQ (dále jen „SŘ“):
1.

Mistrovství ČR družstev juniorů – akce byla přeložena z termínu 29.-30.5.2021 na 11.-12.9.2021. Konat
se bude v Praze ve Squash Bowling Centru. Celé mistrovství se uskuteční za standardních podmínek dle
Soutěžního a klasiﬁkačního řádu ČASQ (dále jen „SŘ“) s následujícími výjimkami:
 veškeré termíny související s povinnostmi klubů a družstev před zahájením mistrovství (přihlášky,
nominace a další) se řídí daty zveřejněnými v propozicích a informacích na webových stránkách
mistrovství;
 všichni účastníci akce musí dodržovat aktuálně platná speciﬁcká pravidla Ministerstva
zdravotnictví související s nákazou Covid-19;
 věk hráčů, kteří se mohou zúčastnit mistrovství, se bude posuzovat tak, jako by se mistrovství
konalo v původním, výše uvedeném termínu. To znamená, že rozhodující pro účast na mistrovství
je věk hráče ke dni 30.5.2021;
 nasazování jednotlivých družstev do mistrovství bude provedeno podle národních žebříčků
platných ke dni 1.5.2021

2.

Mistrovství ČR juniorů jednotlivců do 23 let – akce byla přeložena z termínu 23.5.2021 na 11.-12.9.2021.
Konat se bude v Praze ve Squash Bowling Centru. Celé mistrovství se uskuteční za standardních
podmínek dle „SŘ“ s následujícími výjimkami:
 všichni účastníci akce musí dodržovat aktuálně platná speciﬁcká pravidla Ministerstva
zdravotnictví související s nákazou Covid-19;
 věk hráčů, kteří se mohou zúčastnit mistrovství, se bude posuzovat tak, jako by se mistrovství
konalo v původním, výše uvedeném termínu. To znamená, že rozhodující pro účast na mistrovství
je věk hráče ke dni 23.5.2021;
 nasazování jednotlivých hráčů do mistrovství bude provedeno podle národních žebříčků platných
ke dni 1.5.2021.

3.

Mistrovství ČR juniorů jednotlivců do 11/13/15/17/19 let – akce byla přeložena z termínu 5.-7.2.2021
na 8.-10.10.2021. Konat se bude v Brně v Centru Viktoria. Celé mistrovství se uskuteční za standardních
podmínek dle „SŘ“ s následujícími výjimkami:
 všichni účastníci akce musí dodržovat aktuálně platná speciﬁcká pravidla Ministerstva
zdravotnictví související s nákazou Covid-19;
 věk hráčů, kteří se mohou zúčastnit mistrovství, se bude posuzovat tak, jako by se mistrovství
konalo v původním, výše uvedeném termínu. To znamená, že rozhodující pro účast na mistrovství
je věk hráče ke dni 7.2.2021;
 nasazování jednotlivých hráčů do mistrovství bude provedeno podle národních žebříčků platných
ke dni 1.2.2021.
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4.

Mistrovství ČR masters – akce byla přeložena z termínu 5.-6.3.2021 na 22.-23.10.2021. Konat se bude
v Ostravě v Centru Fajne. Celé mistrovství se uskuteční za standardních podmínek dle „SŘ“ s následujícími
výjimkami:
 všichni účastníci akce musí dodržovat aktuálně platná speciﬁcká pravidla Ministerstva
zdravotnictví související s nákazou Covid-19;
 věk hráčů, kteří se mohou zúčastnit mistrovství, se bude posuzovat tak, jako by se mistrovství
konalo v původním, výše uvedeném termínu. To znamená, že rozhodující pro účast na mistrovství
je věk hráče ke dni 5.3.2021;
 nasazování jednotlivých hráčů do mistrovství bude provedeno podle národních žebříčků platných
ke dni 1.3.2021.

5. Mistrovství ČR žen a mužů – akce byla přeložena z termínu 4.-7.3.2021 na 21.-24.10.2021. Konat se bude
v Ostravě v Centru Fajne. Celé mistrovství se uskuteční za standardních podmínek dle „SŘ“ (včetně
nasazování dle národních žebříčků platných ke dni 1.10.2021 s následujícími výjimkami:
 všichni účastníci akce musí dodržovat aktuálně platná speciﬁcká pravidla Ministerstva
zdravotnictví související s nákazou Covid-19;
6. Ligové soutěže ČR žen a mužů – s výjimkou extraligových soutěží žen a mužů (již byly dohrány) jsou
veškeré další ligové soutěže sezóny 2020/2021 bez náhrady zrušeny. V současné době již proběhlo
přihlašování družstev do ligových soutěží ročníku 2021/2022 a SK ČASQ chystá kompletně novou sezónu.
Při této příležitos SK ČASQ rozhodla, že nebude probíhat nové losování družstev do skupin v rámci
jednotlivých úrovní ligových soutěží, ale bude použito vylosování ze sezóny 2020/2021. Pouze v případě,
že se některá z družstev z ročníku 2020/2021 do ročníku 2021/2022 nepřihlásí, budou SK ČASQ doplněna
volná místa v příslušných úrovních ligových soutěží dle SŘ.

Odůvodnění:
SK ČASQ a VV ČASQ již dříve zveřejnili několik rozhodnu a doporučení související s dohráváním sezóny
2020/2021 v „nestandardním“ formátu a době. Aby mohla být sezóna 2020/2021 vůbec dohrána, musela být
některá z těchto rozhodnu 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 hráčů či družstev (klubů). Přijaté rozhodnu 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.
Současně však chce SK ČASQ zajis t, aby situací nebyly poškozeny hráči, družstva ani kluby.
Poučení o odvolání:
Pro tomuto rozhodnu je přípustné odvolání k arbitrážní komisi ČASQ, a to do 15 dnů ode dne doručení
tohoto Rozhodnu . Odvolání se podává písemně doporučenou poštou.

V Brně 8.9.2021
Za SK ČASQ Ing. Radim Švec

