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 Z á p i s   č. 06-2020 
  

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, z.s., konané 24.9.2020 v Ústí n. L. 
 
 
Přítomni:     Zajíček, Pavlík, Mgr. Vašinová, Kincl     
Omluven:    Ing. Novák, Bc. Žielinský, Ing. Starý 
 
 
1.  Zpráva STK 
 
Český pohár 1. stupeň: 1. TTC Duchcov A, 2. B. Březenecká A, 3.- 4. S. Horní Jiřetín A,  
   B. Březenecká B  
Finále – kontumace pro TTC Duchcov, B. Březenecká – 1 hráč v karanténě, nedošlo k dohodě o 
posunutí termínu, pokuta se neuděluje. 
 
STK KSST ÚK na základě žádosti oddílu TJ Krupka dodatečně zařazuje do krajského žebříčku mužů 
Ústeckého kraje 2019-20 hráče Šicha Jaroslava na místo 141 .-160.N. Hráč splnil podmínku dle bodu 
3c směrnice ÚKSST 1/2019 o dodatečném zařazení na krajský žebříček mužů po přestupu z 
Libereckého kraje, když odehrál v soutěžním ročníku 2019-20 minimálně 15 dvouher.  Hráč odehrál v  
sezóně 2019/20 v soutěži KP2 mužů 44 dvouher (29:15) v klubu TJ Sokol Železný Brod.  Podle 
aktuální hodnoty ELO Trend 1550,5 byl tak zařazen na výše uvedené pořadí. 
 
Přestupy schválené 
 
Malík Matyáš  z Sokol Verneřice do  SKST Sokol Trnovany 
Malík Šimon   z Sokol Verneřice do  SKST Sokol Trnovany 
Budjač René  z KST Kadaň  do  Sn. Vejprty 
Lazar Martin   z B. Březenecká   do  Sokol Stodůlky 
Barták Luboš  z Sokol Bořislav do  SK Dubí     
Hejduková Eliška z KST Apollo ÚL do  SKP Ústí n.L. hostování 
Pail Jáchym   z B. Březenecká do  KST Jirkov  střídavý start 
Běhounková Veronika z Ústečan, z.s.  do  SKP Ústí n.L. hostování 
Pospíšil Ondřej  z SKST Teplice  do  S. Trnovany 
Leska Vojtěch  z Sokol Lenešice do  Sokol Janov 
 
Přílohou zápisu je rozhodnutí VV ČAST ze dne 19.9.2020, které upravuje podmínky odkladu 
mistrovských ligových utkání řízených ČAST v případě pozitivních nálezů na Covid 19, uzavření hrací 
místnosti a dále určuje termín dohrání základní části ligových soutěží. 
VV rozhodl, že stejnými opatřeními se bude řídit i KSSTÚK. 
 
 
2. Zpráva komise mládeže 
 
1. BT ml. žactva Litvínov, 19.09.2020 
1. Vašina Václav SKP ÚL 
2. Čmerda Tomáš TTC Litvínov 
3. Řezáč Josef  TTC Roudnice n.L. 
4. Dráždil Vojtěch SKST B. Most 
 
Kalendář akcí mládeže do konce roku 2020: 
 
28.09.2020   1. BT dorostu a SŽ Litoměřice 
10.10.2020   KP NŽ, KST Apollo ÚL 
11.10.2020   KP SŽ, SKST Děčín 
10.10.-11.10.2020  MČR dorostu Havířov 
17.10.2020   2. BT MŽ 
24.10.-25.10.2020  BTM Ostrava, Havířov 
28.10.2020   2. BT dorostu a SŽ 
07.11.2020   KP MŽ 



 2 

14.11.2020   3. BT MŽ 
17.11.2020   3. BT dorostu a SŽ 
28.11.2020   PON SŽ a NŽ 
05.12.-06.12.2020  MČR MŽ Světlá n/Sáz. 
12.12.2020   PON dorostu a MŽ 
19.12.-20.12.2020  MČR SŽ Praha 
 
Diskutována otázka rozdělení kategorie dorostu a SŽ pro BT. VV souhlasí s ponecháním stávajícího 
stavu. Předseda KM bude mít možnost udělit divoké karty pro účast na BT ČR, jednu kartu v každé 
kategorii. 
VV dále souhlasí s tím, že celostátní žebříček mládeže pro účast na BT má přednost před krajským, 
chlapci do 64, děvčata do 32 místa. 
 
Poplatky za mládež 2019-2020, termín úhrady 30.09.2020. Zatím neuhradily: S. Libochovice, B. 
Meziboří, TJ Klášterec n.O., KST Kadaň, Sn. Varnsdorf 
 
Dne 25.9.2020 se na zámku v Ploskovicích uskuteční slavnostní vyhodnocení BT 2019-2020 vč. 
předání pohárů nejlepším třem mládežníkům v jednotlivých kategoriích. 
 
 
3. Zpráva TMK a KR 
 
Pokuty za rozhodčí a trenéry, termín úhrady byl 31.07.2020. 
Chybí: Sever Žatec, S. Lenešice-Dobroměřice, KST Libědice, SK Cítoliby    
 
Odměna vrchnímu rozhodčímu dle směrnice ČAST č.4/2019 v ostatních mistrovských soutěžích činí 
350,-Kč. Bude uplatněno u divize, kde jsou nominovaní rozhodčí. 
 
4. Zpráva o hospodaření 
 
Pokuty – viz zpráva KM a TMK. 
Stále chybí pokuty za neplnění podmínek rozpisu krajských soutěží 2019-2020: S. Spořice 100, GPD 
Benešov n.Pl. 100, SK Malá Veleň 300. 
Termín úhrady byl 20.02.2020 !!  
 
Jelikož některé oddíly stále neuhradily pokuty za trenéry, rozhodčí, mládež a neplnění podmínek 
rozpisu krajských soutěží za období 2019-2020, VV stanoví poslední termín 9.10.2020 pro úhradu 
pohledávek. Pokud oddíly do tohoto termínu neuhradí, bude jim pozastavena činnost. Pokud oddíly, 
jejichž družstva momentálně nestartují v krajských soutěžích, neuhradí pohledávky, záležitost bude  
řešena přes příslušné RSST. 
 
5. Různé 
 
Konference KSSTÚK se uskutečnila v termínu 08.09.2020 v Litoměřicích, Motorest Koliba. Usnesení a 
zápis jsou umístěny na stránkách KSSTÚK. 
 
 
 
Příští schůze VV KSSTÚK:  22.10.2020 v Ústí n.L. , Restaurace Tyršovka, od 17:00 hodin. 
 
 
Zapsal:  Vlastimil Kincl 
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Příloha zápisu č. 06-2020 

 

 
ROZHODNUTÍ VV ČAST: Rozhodnutí VV ČAST ze dne 9.9.2020 schválené per-rollam upravuje 
podmínky odkladu mistrovských ligových utkání řízených ČAST v případě pozitivních nálezů na Covid 
19, uzavření hrací místnosti a dále určuje termín dohrání základní části ligových soutěží. 
 
1. V případě, že v základu družstva budou minimálně 2 hráči, kteří mají nařízenou karanténu, nebo 
jsou pozitivní na Covid 19, bude toto mistrovské utkání odloženo se zaviněním vyšší moci. Oddíl (klub) 
je v tomto případě povinen požádat o odklad, a to bezprostředně po zjištění této skutečnosti. 
Současně se žádostí doloží potvrzení o pozitivním nálezu nebo nařízené karanténě. V případě, že 
není možné z časových důvodů zajistit potvrzení před utkáním, doloží klub potvrzení nejpozději do 5. 
pracovních dnů po termínu utkání. V případě zdůvodnitelné nutnosti je možné tento termín prodloužit. 
Tento bod se vztahuje i na nařízenou karanténu družstva nebo klubu. Při nedoložení potvrzení do 
určeného termínu bude utkání kontumováno se všemi sportovně – technickými důsledky.  
2. V případě uzavření hrací místnosti méně než 7 dní před termínem utkáním bude utkání odloženo. 
Klub v tomto případě doloží potvrzení o uzavření hrací místnosti vystavené složkou, která hrací 
místnost uzavřela. Při uzavření hrací místnosti 8 a více dnů před termínem utkání je klub povinen 
zajistit náhradní hrací místnost, která musí splňovat všechny podmínky pro ligové soutěže. Hrací 
místnost musí být schválena.  
3. Pořadatel utkání je povinen zajistit hygienické a bezpečnostní podmínky dle vládních, krajských 
případně regionálních nařízení, a to v závislosti na místě a čase konaného utkání. Dodržování 
hygienických a bezpečnostních opatření platí i pro hostující družstvo.  
4. Případná celoplošná omezení v závislosti na Covid 19 budou řešena individuálně.  
5. Náhradní termín oznámí ředitel soutěží ČAST všem zúčastněným družstvům nejpozději 14 dní před 
určeným termínem. V případě, že se družstva dohodnou na vzájemném odehrání, bude toto 
respektováno, ale jen v případě, že dohodnutý termín bude maximálně 7 dní po určeném termínu.  
6. Základní část ligových soutěží musí být dohrána nejpozději do 13.6.2021. Nadstavbové části budou 
řešeny v závislosti na vývoji situace.  
7. Situace, že soutěže nebudou dohrány (vyjma nadstavbové části) do určeného termínu, je v 
současnosti diskutována a závěr bude zveřejněn nejpozději do konce kalendářního roku 2020.  
8. Všechny záležitosti ohledně odkladů jsou v kompetenci ředitele ligových soutěží.  
9. VV ČAST doporučuje krajským a regionálním svazům přijmout stejná opatření 


