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SOUTĚŽNÍ ŘÁD
I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ
Čl.1

Řídícím orgánem soutěží dospělých, masters a juniorů je Soutěžní a disciplinární komise (dále jen SK), která má
vždy minimálně 3 členy. Jmenuje ji, a případně i odvolává, Výkonný výbor České asociace squashe (dále jen VV
ČASQ) z členů navržených kluby. Opakované zvolení je možné, rovněž jako změna složení komise v průběhu
trvání soutěžního období.

Čl.2

Komise vrcholového sportu je orgánem, který se podílí na organizaci a realizaci činností spojených s reprezentací
ČR a ČASQ ve squashi dospělých i juniorů, přípravou vrcholových hráčů a rozvojem squashe v ČR a to zejména v
oblasti dětí a mládeže (dále jen KVS). Má vždy minimálně 3 členy, maximálně 7 členů, jmenuje ji, a případně i
odvolává, VV ČASQ z členů navržených kluby. Opakované zvolení je možné, rovněž jako změna složení komise v
průběhu trvání soutěžního období.

Čl.3

Nejvyšším orgánem ČASQ pro řešení sporů v rámci ČASQ je Arbitrážní komise (dále jen AK). AK je mimo jiné
oprávněna rozhodovat jako odvolací orgán o rozhodnutích SK ČASQ a všech ostatních komisí ČASQ. AK je také
orgánem pro rozhodování sporů mezi členy ČASQ. Mají-li členové ČASQ mezi sebou spor plynoucí z jejich
působení v rámci ČASQ a svým obsahem náležející do působnosti ČASQ, jsou strany povinny řešit spor před
arbitrážní komisí a jsou jejím rozhodnutím vázány. Arbitrážní komise je zřízena ve smyslu ustanovení § 265
občanského zákoníku.
Odvolání proti rozhodnutí všech odborných komisí ČASQ se podává písemně (elektronickou poštou,
doporučenou poštou) na sekretariát ČASQ nejpozději do 15 dnů od doručení rozhodnutí příslušné komise. V
případě, že je odvolání podáváno jinak než doporučenou poštou, je odesílatel povinen si vyžádat potvrzení o
přijetí odvolání sekretariátem ČASQ. Rozhodnutí AK je v rámci ČASQ vždy rozhodnutím konečným. V případě, že
se odvolávající se subjekt obrátí k civilnímu soudu ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí AK, bude
výkon rozhodnutí AK pozastaven až do doby rozhodnutí soudu.
Odvolávající se subjekt je povinen uhradit při podání odvolání poplatek ve prospěch ČASQ ve výši 2.000,- Kč,
nejpozději do 5 dnů od data podání odvolání. Úhradou se rozumí připsání částky na účet ČASQ. Neuhradí-li
odvolávající se subjekt poplatek řádně a včas, AK odvolání zamítne. V případě uznání oprávněnosti odvolání má
odvolávající se subjekt právo na vrácení zaplaceného poplatku v plném rozsahu.

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl.4

Soutěžní řád (dále jen SŘ) stanoví organizaci a řízení squashových soutěží organizovaných ČASQ na území ČR,
včetně mezinárodních, pokud pro ně neplatí jiná pravidla.

Čl.5

Jednotlivá ustanovení tohoto SŘ musí být užívána tak, aby byl zajištěn pořádek v soutěžích, jejich hladký a
regulérní průběh. Všichni účastníci soutěží i funkcionáři zajišťující jejich řádný průběh jsou povinni vždy jednat
tak, aby jejich jednání bylo v souladu se zásadami čestného sportovního zápolení a obecnými etickými normami.
Hráči nesmí používat v soutěžích řízených ČASQ ke zvyšování své výkonnosti jakéhokoliv dopingu a zakázaných
podpůrných látek, které jsou uvedeny v Mezinárodní chartě proti dopingu či příslušného orgánu působícího na
území ČR.

Čl.6

Porušení SŘ je disciplinárním proviněním podle Disciplinárního řádu. Zjistí-li příslušná komise, že v průběhu
soutěže došlo k porušení SŘ, je oprávněna i bez podnětu informujícím o porušení SŘ toto projednat a ve věci
rozhodnout.

Čl.7

Jakoukoliv úhradou ve prospěch ČASQ se v tomto SŘ rozumí připsání předmětné částky na účet ČASQ uvedený na
oficiálním webu ČASQ v předepsaném termínu.

Čl.8

Veškeré informace týkající se všech soutěží jsou zveřejňovány příslušnými komisemi a VV ČASQ na oficiálních
webových stránkách ČASQ, případně ve webové aplikaci ČASQ pro organizaci a klasifikaci soutěží, popřípadě
elektronickou poštou na e-mailové adresy účastníků soutěží uvedených v databázi klubů a členů ČASQ. Veškerá
podání vůči příslušným komisím ČASQ a VV ČASQ dle tohoto řádu je možno činit elektronickou poštou na adresy
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příslušných komisí či osob uvedené na webových stránkách ČASQ s tím, že má-li býti podání písemné, požaduje
se, aby elektronická zpráva obsahovala elektronický podpis nebo, aby podání bylo její přílohou (tzv. scan) a bylo
opatřeno podpisem. Komise ČASQ shodně jako VV ČASQ je oprávněn veškeré informace dle tohoto řádu sdělovat
a tedy i doručovat elektronickou poštou na e-mailové adresy účastníků uvedené v databázi klubů a členů ČASQ.
Je-li přílohou zprávy písemné sdělení či rozhodnutí (tzv. scan), je i taková písemnost považována za doručenou
doručením emailové zprávy. Platí, že emailová zpráva odeslaná orgány ČASQ členům ČASQ se považuje za
doručenou třetím pracovním dnem ode dne odeslání, je-li odeslána na emailovou adresu člena ČASQ uvedenou v
evidenci členů ČASQ. Doručení elektronickou poštou se vylučuje u rozhodnutí, která dle stanov ČASQ mají býti
doručena poštou či jiným způsobem.

III. ORGANIZACE SOUTĚŽÍ
Čl.9

Squashové soutěže organizované ČASQ se hrají podle aktuálně platných pravidel světové squashové federace World Squash Federation (WSF) a v souladu s řády a předpisy ČASQ. Případy, ve kterých by se od těchto pravidel
odlišovaly, musí být stanoveny písemným předpisem.

Čl.10 Squashové soutěže jsou organizovány jako soutěže družstev a soutěže jednotlivců zvlášť pro muže a pro ženy,
resp. juniory a juniorky, není-li uvedeno jinak. Veškeré soutěže vyhlašuje VV ČASQ před zahájením a v průběhu
sezóny. Typy soutěže, jejich termíny a místa konání jsou uvedeny v kalendáři akcí pro příslušnou sezónu. Tyto
soutěže jsou součástí bodového hodnocení hráčů a hráček (dále jen hráči), dle podmínek uvedených dále v SŘ, a z
tohoto důvodu se považují za soutěže započitatelné do národních žebříčků ČASQ.
Čl.11 Příslušná sezóna je definována jako období od 1. září jednoho kalendářního roku, do 30. června roku
následujícího (dále jen sezóna), pokud není stanoveno zvláštním předpisem jinak. Započitatelné squashové
soutěže družstev a jednotlivců jsou organizovány v rámci ČASQ pouze v období příslušné sezóny. Tato sezóna se
dále dělí na dvě poloviny sezóny a to období od 1. září jednoho kalendářního roku, do 31. ledna roku
následujícího a od 1. února do 30. června příslušného kalendářního roku.
Čl.12 Soutěží jednotlivců a družstev pořádaných ČASQ se mohou účastnit pouze členové ČASQ řádně registrovaní do
soutěží. Každý účastník soutěže se musí registrovat prostřednictvím libovolného klubu, který je organizován
v ČASQ. Registrace je zpoplatněna v různé výši podle doby její platnosti. Podrobné informace jsou uvedeny
v „Registračním a přestupním řádu ČASQ“.
Čl.13 Účast zahraničních hráčů, to je hráčů s jiným než českým občanstvým, v soutěžích jednotlivců a družstev ČASQ je
povolena a je upravena tímto SŘ a souvisejícími předpisy ČASQ v závislosti na výkonnosti těchto hráčů.
Čl.14 Všechny podrobnosti o účasti domácích a zahraničních dospělých hráčů i juniorů, včetně jejich případného
nasazení do turnaje, jsou uvedeny v tomto SŘ a souvísejících předpisech ČASQ.
Čl.15 Pokud nebude mít hráč vyrovnané svoje závazky vůči ČASQ a pořadatelům, nebude moci startovat v soutěžích
jednotlivců a družstev až do doby vyrovnání všech svých závazků.
Čl.16 Pokud nebude mít klub vyrovnané svoje závazky vůči ČASQ a pořadatelům, nebudou moci jeho členové startovat
v soutěžích jednotlivců a družstev až do doby vyrovnání všech svých závazků.
Čl.17 Hráčům je doporučeno ke hře z bezpečnostních důvodů použití ochranných squashových brýlí. U hráčů do 19 let
je použití ochranných squashových brýlí povinné. Hlavní rozhodčí je povinen okamžitě ukončit zápas (s výsledkem
ve prospěch hráče, který se neprovinil), pokud by hráč mladší 19 let chtěl pokračovat ve hře bez ochranných brýlí.
Čl.18 Za způsobilost ke startu v soutěžích ČASQ po zdravotní stránce zodpovídá každý hráč sám. U hráče mladšího 18-ti
let zodpovídají za způsobilost ke startu hráče jeho zákonní zástupci. Podmínkou pro připuštění hráče mladšího
18-ti let k soutěžím je vložení předepsaného prohlášení, ve formátu PDF (viz Příloha č.8 „Prohlášení zákonného
zástupce o způsobilosti nezletilého ke hře“) podepsaného zákonným zástupcem, do hráčova profilu pomocí
webové aplikace ČASQ nebo elektronicky zaslané na sekretariát ČASQ. Vložení do hráčova profilu může provést
hráč nebo zástupce klubu pod svým přístupem. Správnost dokumentu potvrdí za ČASQ předseda SK nebo
sekretariát ČASQ na doporučení předsedy SK. Bez tohoto dokumentu a následného potvrzení ze strany ČASQ se
nemůže tento hráč účastnit žádných soutěží pořádaných ČASQ. Platnost tohoto prohlášení je vždy pouze pro
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příslušnou sezónu.
Čl.19 Podmínkou pro připuštění juniora mladšího 18-ti let ke startu v soutěži dospělých nebo ke startu ve věkové
kategorii juniorů o více než jednu věkovou kategorii vyšší, než do které daný junior přísluší svým věkem, je
vyplněná žádost zákonného zástupce o ostaršení (viz příloha č.9 „Žádost o povolení startu ve vyšší věkové
kategorii“) a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke hře ne starší 6 měsíců. Oba dokumenty vloží hráč nebo
zástupce klubu pod svým přístupem ve formátu PDF do hráčova profilu pomocí webové aplikace ČASQ nebo
elektronicky zašle na sekretariát ČASQ. O schválení ostaršení rozhoduje předseda SK nebo sekretariát ČASQ na
doporučení předsedy SK. Správnost dokumentu potvrdí předseda SK nebo sekretariát ČASQ a to nejpozději do tří
(3) pracovních dnů po jejich obdržení. Bez tohoto dokumentu a následného schválení ze strany ČASQ se nebude
moci hráč účastnit žádných soutěží pořádaných ČASQ ve věkové kategorii juniorů o více než jednu věkovou
kategorii vyšší nebo v soutěžích dospělých. Platnost ostaršení platí vždy jen pro příslušnou sezónu. Pořadatelé ani
rozhodčí kontrolu způsobilosti dále v průběhu sezóny neprovádějí.
Čl.20 Všechny soutěže vyhlašuje VV ČASQ, který je povinen vydat kalendář akcí na příslušnou sezónu. Vlastní organizací
a technickým uspořádáním jednotlivých soutěží pověřuje VV ČASQ vybraný squashový klub (pořadatele).
Čl.21 Soutěže se dělí na:
•
turnaje a mistrovství jednotlivců
•
soutěže a mistrovství družstev
Čl.22 Hrací míče po celou sezónu určuje ČASQ a poskytuje pořadateli na sekretariátu ČASQ dle určeného klíče a
podmínek stanovených pro jednotlivou sezónu.
Čl.23 Rozměry squashového kurtu a jeho vybavení pro soutěže musí odpovídat aktuálně platným pravidlům squashe,
kterými se řídí soutěže ČASQ. Kurty způsobilé pro soutěže schvaluje VV ČASQ formou přidělení nebo nepřidělení
pořadatelství soutěže. Utkání nejvyšší soutěže družstev mužů i žen a druhé nejvyšší soutěže družstev mužů a
zápasy turnajů výkonnostních kategorií A a B mužů, výkonnostní kategorie A žen, výkonnostní kategorie A juniorů
a všechna mistrovství republiky musí být hrány pouze na kurtech s platným certifikátem ČASQ.

IV. SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ
A.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Čl.24 Soutěže jednotlivců (dále též turnaje) se hrají v těchto věkových kategoriích:
a.
b.

c.

Dospělí
Junioři
•
do 11 let
•
do 13 let
•
do 15 let
•
do 17 let
•
do 19 let
masters
•
nad 35 let
•
nad 40 let
•
nad 45 let
•
nad 50 let
•
nad 55 let
•
nad 60 let
•
nad 65 let
•
nad 70 let
•
nad 75 let
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Čl.25 Přechod do vyšší věkové kategorie juniorů se uskutečňuje vždy ke dni, kdy hráč dosáhne věku příslušné věkové
kategorie. Pro zařazení hráče do určité juniorské věkové kategorie v průběhu soutěže je rozhodující věk, jehož
dosáhne hráč k poslednímu dni turnaje.
Čl.26 Přechod do vyšší věkové kategorie masters se uskutečňuje vždy ke dni, kdy hráč dosáhne věku příslušné věkové
kategorie. Pro zařazení hráče do určité věkové kategorie masters v průběhu soutěže je rozhodující věk, jehož
dosáhne hráč k prvnímu dni turnaje.
Čl.27 Všechny soutěže jednotlivců se hrají jednotným systémem. Hráči se nasazují dle umístění na aktuálně platném
národním žebříčku ČASQ (dále jen NŽ) s přihlédnutím k případným nadřazenostem dle stanovených pravidel, do
hracího plánu (pavouku) odpovídajícímu počtu přihlášených hráčů (viz příloha č.20 „Hrací plány/pavouky“).
Turnaj se dohrává až do konečného pořadí. Výsledkem turnaje je seznam hráčů seřazený podle umístění od
nejlepšího po nejhoršího. O pořadí v tabulce rozhoduje v uvedeném pořadí:
•
vetší počet vyhraných zápasů jednotlivců
•
v případě stejného počtů vyhraných zápasů dvou nebo více hráčů rozhoduje o jejich pořadí tabulka
výsledků jejich vzájemných zápasů dle kritérií v uvedeném pořadí:
 vetší počet vyhraných zápasů jednotlivců v takovéto tabulce
 větší rozdíl počtu vyhraných a prohraných setů v takovéto tabulce
 větší rozdíl počtu vyhraných a prohraných míčů v takovéto tabulce
•
v případě rovností všech výše uvedených kritérií rozhoduje o pořadí
 větší rozdíl počtu vyhraných a prohraných setů ze všech zápasů odehraných v tabulce
 větší rozdíl počtu vyhraných a prohraných míčů ze všech zápasů odehraných v tabulce
•
bude-li i v tomto případě rovnost všech výše uvedených kritérií, rozhodne o pořadí los
Výsledky turnajů zadává pořadatel prostřednictvím systému ve webové aplikaci ČASQ (vyjma turnajů výkonnostní
kategorie D), případně odešle formulář pro zadávání výsledků z turnaje v elektronické podobě na sekretariát
ČASQ a v kopii na příslušnou komisi. Hrací schémata (pavouky a tabulky) pro turnaje jednotlivců jsou definovány
v příloze č. 20 „Hrací plány/pavouky“.
Čl.28

Bodová kategorie turnaje prezentuje jeho kvalitu a je daná součtem pořadí osmi (8) nejlepších hráčů na NŽ,
popřípadě hráčů nasazených na konkrétní pozici v NŽ na základě nadřazenosti jiných žebříčků nebo z jiných
důvodů, definovaných řády ČASQ, kteří byli nalosováni do hracích pavouků a to i v případě, že se turnaje
následně nezúčastnili (není-li stanoveno řády ČASQ jinak). Způsob určení bodové kategorie turnaje je uveden
v příslušné tabulce odpovídající typu soutěže. Od výše bodové kategorie turnaje se odvíjí bodový zisk hráče za
výsledky dosažené v turnaji. Bodová kategorie mistrovství ČR je vždy A1.
V případě, že se turnaje zúčastní hráč, který je nasazen na základě nadřazenosti jiných žebříčků nebo z jiných
důvodů, definovaných řády ČASQ, přiřadí se takovému hráči takové pořadí, před které je nasazen. Pořadí
ostatních hráčů v takovémto případě zůstává nezměněno (tzn., je-li hráč např. nasazen za pozici č.4, a současně
před pozici č.5, přiřadí se takovému hráči pozice č.5 a současně hráči na pozici č.5 zůstává pozice č.5).
V případě, že se turnaje účastní méně než osm hráčů uvedených na NŽ, bodová kategorie turnaje se stanoví tak,
že se provede součet pořadí přítomných hráčů, kteří jsou uvedeni na NŽ. Za chybějící počet hráčů do celkového
počtu osm se do tohoto součtu doplní hodnota pořadí první následující za poslední pozicí uvedenou na aktuálním
NŽ platném ke dni uzávěrky přihlášek turnaje a to tak, že za každého chybějícího hráče se přičte tatáž hodnota.

Čl.29 Turnaje jednotlivců jsou rozděleny a vypisovány do výkonnostních kategorií A, B, C a D dle výkonnostní úrovně
hráčů. Pro každou výkonnostní kategorii turnaje jsou stanovena kritéria, která definují skupinu možných
účastníků turnaje podle jejich umístění na NŽ, žebříčku PSA a ESF, popřípadě národním žebříčku hráčů s jiným než
českým občanstvím. V jednotlivých věkových kategoriích nemusejí být vždy vypisovány všechny výkonnostní
kategorie turnajů.
Čl.30 Hráči za účast a umístění na turnajích získávají určitý počet bodů do příslušných NŽ. Přesná pravidla pro výpočet
takto získaných bodů jsou uvedena dále v tomto SŘ.

Čl.31 Za započitatelnou akci do NŽ jsou v soutěžích jednotlivců považovány:
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•
Mistrovství ČR - jsou vždy považována za turnaj nejvyšší výkonnostní kategorie
•
všechny turnaje výkonnostní kategorie A, B, C a D
kterých se účastní výhradně hráči řádně registrovaní do soutěží v rámci ČASQ. Jako akce se hodnotí i takový
turnaj, který se hraje ve skupinách a potom o konečné pořadí.
Čl.32 Turnaje mohou být organizovány i takovou formou, že se nejprve koná kvalifikace, ze které nejlepší hráči v počtu
stanoveném propozicemi turnaje postupují do hlavní soutěže. Z hlediska losování a nasazování se postupuje tak,
jako by každá z těchto částí turnaje byla samostatná. Podmínky odehrání kvalifikace a nasazení hráčů do hlavní
soutěže musí být stanoveny v propozicích turnaje.
Čl.33 Nedokončené turnaje se hodnotí až do kola, do nějž byly zápasy kompletně dohrány a počítají se jako akce. Jako
pořadí získané v takovémto nedohraném turnaji se hráčům započítá nejhorší možné umístění v kole, v němž byl
turnaj ukončen, tzn. nebyly-li odehrány zápasy čtvrtfinále a dále, počítá se všem takovýmto hráčům umístění jako
by skončili na 8. místě (obdobně např. v plate o 9.-16. místo se všem započítá jako by skončili na 16. místě.
Čl.34 Hráči platí za účast na turnaji poplatek – startovné. Výše startovného musí být uvedena v propozicích turnaje.
Toto musí být uhrazeno před zahájením turnaje. V případě, že startovné není uhrazeno, je pořadatel oprávněn
hráče z turnaje vyloučit. Hráč, který se na turnaj přihlásí a:
• z turnaje se omluví nejpozději 1 hodinu před zahájením prvního zápasu turnaje, je povinen uhradit
pořadateli plnou výši startovného
• z turnaje se neomluví nebo se omluví méně jak 1 hodinu před zahájením prvního zápasu turnaje, je
povinen uhradit pořadateli plnou výši startovného a současně ve prospěch ČASQ poplatek ve výši 500,Kč
B.

POŘÁDÁNÍ TURNAJŮ

Čl.35 Žádosti pořadatelů o uspořádání mezinárodních soutěží zařazených do kalendářů akcí World Squash Federation Světové federace squashe (WSF), European Squash Federation - Evropské federace squashe (ESF), profesionální
asociace squashe - Professional Squash Association (PSA) atd. je možné podávat pouze prostřednictvím VV
ČASQ.
Čl.36 VV ČASQ ve spolupráci s příslušnou komisí sestaví a vydá předběžný kalendář akcí mezinárodních a tuzemských
turnajů pro následující sezónu vždy do 1.8. příslušného kalendářního roku.
Čl.37 Pořadatelé musí v případě zájmu požádat o přidělení turnaje ČASQ vždy do 15.8. příslušného kalendářního roku,
popř. 15 dní před plánovaným datem konání turnaje o jehož pořadateli nebylo dosud VV ČASQ rozhodnuto.
Žádost se podává prostřednictvím webové aplikace ČASQ, případně na předepsaném formuláři (viz Příloha č.10
„Žádost o pořadatelství turnaje“).
Čl.38 VV ČASQ ve spolupráci s příslušnou komisí do 25.8. příslušného kalendářního roku posoudí došlé žádosti o
pořadatelství turnajů a vybrané pořadatele doplní do kalendáře akcí. V případě, že žádný klub neprojeví zájem o
pořádání turnaje nejpozději 15 dnů před termínem jeho konání, VV ČASQ nebo příslušná komise rozhodne o jeho
zrušení. V případě, že žádost o pořadatelství je doručena po stanoveném termínu a splňuje jinak všechny
požadované náležitosti, VV ČASQ nebo příslušná komise může rozhodnout o případném dodatečném doplnění
turnaje do kalendáře akcí. Upravený kalendář akcí je VV ČASQ povinen ihned po rozhodnutí aktualizovat na
webových stránkách ČASQ.
Čl.39 Žadatele, jejichž žádosti o pořadatelství nebylo vyhověno, nemá VV ČASQ povinnost o této skutečnosti
informovat.
Čl.40 Turnaje a mistrovství ČR zařazené do kalendáře akcí uveřejněného na webových stránkách ČASQ po 25.8.
příslušného kalendářního roku se považují za schválené, pokud u nich není uvedena poznámka o možné změně
termínu.
Čl.41 V případě, že VV ČASQ upraví některou z podmínek, uvedených pořádajícím klubem v žádosti o pořadatelství
turnaje (např. povolený počet hráčů, doba prezentace, apod.), je povinen o změně písemně pořadatele
informovat a ten tyto změny musí respektovat v případě, že trvá na pořadatelství.
Čl.42 Zařazením do kalendáře akcí vzniká pořadateli povinnost turnaj uspořádat ve stanoveném termínu. V případě, že
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se tak nestane, s výjimkou případů, nezaviněných pořadatelem (rozhodnutí VV ČASQ nebo příslušné komise, vyšší
moc apod.), je pořadatel povinen zaplatit ČASQ pokutu ve výši 10.000,-Kč, pokud není smluvně stanoveno jinak.
Čl.43 Turnaj řídí jeho ředitelství (turnajový výbor), které musí zahrnovat nejméně tyto funkcionáře:
•
ředitele turnaje
•
hlavního rozhodčího
•
zdravotníka
Obsazení jednotlivých funkcí podléhá schválení příslušné komise ČASQ. Jednotlivé funkce turnajového výboru
nelze slučovat do jedné osoby. U akcí většího rozsahu nebo významu je v kompetenci příslušné komise předepsat
pořadateli rozšíření počtu nezbytných funkcionářů nebo funkcí, jako například kvalifikované rozhodčí, markery,
překladatele apod. Tyto požadavky musí být pořadateli sděleny v dostatečném předstihu písemnou formou.
Náklady spojené s obsazením funkcí jsou plně v režii pořadatele akce, pokud není stanoveno jinak. Další funkce
může pořadatel obsadit dle svého uvážení a technických možností. Turnajový výbor musí mít kontaktní informace
na nejbližším zdravotnickém zařízení s pohotovostní službou.
Čl.44 V případě, že personální obsazení jednotlivých funkcí neodpovídá náročnosti, důležitosti akce, nebo jiným
požadavkům vyplývajícím z řádů a předpisů ČASQ, je pořadatel povinen respektovat rozhodnutí příslušné komise
o obsazení funkcí. Pořadatel je dále povinen respektovat ustanovení tohoto SŘ a dalších platných předpisů ČASQ.
Čl.45 Hlavní rozhodčí turnaje, delegovaný nebo schválený příslušnou komisí:
•
odpovídá za to, že soutěž bude sehrána podle pravidel squashe a předpisů ČASQ
•
rozhoduje s konečnou platností ve všech otázkách výkladu pravidel squashe
•
rozhoduje s konečnou platností o způsobilosti kurtů a míčů ke hře, přípustnosti úboru hráčů
•
rozhoduje o skrečování zápasů a stanoví, zda hráč může nastoupit k dalším zápasům
•
je zodpovědný za správné zpracování klasifikačních podkladů.
Čl.46 Pokud hlavní rozhodčí zjistí, že výkon rozhodčího zápasu nebo markera je v rozporu s pravidlem, že soutěž bude
sehrána podle pravidel squashe a předpisů ČASQ, je oprávněn rozhodčího, markera vyměnit.
Čl.47 Pokud není zápas rozhodován oficiálním rozhodčím nominovaným ze strany ČASQ nebo pořadatele turnaje, jsou
jednotlivé zápasy v soutěžích jednotlivců povinni rozhodovat účastníci turnaje dle pokynů pořadatele.
Přednostně je pořadatel povinen nominovat k rozhodování zápasu oba účastníky předchozího zápasu na kurtu.
Zápasy tak rozhodují společně oba hráči v roli rozhodčího a markera. V prvním kole turnaje určí dvojici
rozhodčích pro každý kurt pořadatel turnaje.

C.

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE TURNAJE

Čl.48 Pořadatel je povinen vypracovat propozice přidělené akce prostřednictvím webové aplikace ČASQ pod svým
přístupem, případně v elektronické podobě a zaslat na sekretariát ČASQ. Propozice musí obsahovat všechna
předepsaná všeobecná i technická ustanovení dle vzoru (viz příloha č. 11 „Propozice turnaje“) a musí být
předložena nejméně 14 dnů před zahájením přidělené akce. Propozice jsou rozeslány mailem na kluby nebo jsou
zveřejněny na www stránkách ČASQ po schválení příslušnou komisí.
Čl.49 Pořadatel je povinen udělit věcné a finanční ceny ve výši, jak byly uvedeny v propozicích turnaje a s ohledem na
další ustanovení tohoto článku. V soutěžích juniorů mohou být finanční odměny vypsány pouze ve věkových
kategoriích do 19-tii let. Pokud hráč nedokončí turnaj z jakéhokoliv důvodu, jež je v rozporu s pravidly squashe
(vyjma zranění apod.) je pořadatel oprávněn nevyplatit takovému hráči finanční odměnu. V případě nižšího počtu
přihlášených hráčů je pořadatel oprávněn upravit celkovou výši finančních odměn vypsaných v propozicích
turnaje dle níže uvedených tabulek. V případě vyššího počtu přihlášených hráčů je pořadatel povinen upravit
celkovou výši finančních odměn vypsaných v propozicích turnaje dle níže uvedených tabulek:
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Počet zúčastněných hráčů
v soutěžích dospělých
49 a více
41 - 48
32 - 40
24 - 31
16 - 23
12 -15
11 a méně

Počet zúčastněných hráčů
v soutěžích juniorů
17 – 24
12 – 16
11 - 5
4 a méně

Celková výše vypsaných odměn
v turnajích výkonnostní
kategorie A
100%
100%
100%
80%
60%
40%
30%

Celková výše vypsaných odměn
v ostatních turnajích
100%
100%
100%
100%
80%
60%
40%

Celková výše vypsaných odměn
100%
70%
40%
0%

Při maximálním počtu účastníků turnaje s ohledem na počet kurtů se finanční odměny neponižují a to i přes
skutečnost, že dle tabulek uvedených v tomto článku pořadateli na ponížení vzniká nárok.
Čl.50 Pořadatel je vždy povinen průběžně zveřejňovat pořadí připravovaných zápasů alespoň v takovém počtu, který
odpovídá počtu kurtů, na nichž se hraje a v dostatečném předstihu, aby měl hráč možnost se na zápas připravit.
Při vícedenních turnajích je pořadatel povinen zpracovat časové plány zápasů na příští den. Počínaje čtvrtfinále je
pořadatel povinen určit přesný časový program. Program na následující hrací den je pořadatel povinen zpracovat
písemně a vyvěsit na viditelném a veřejně přístupném místě minimálně 60 minut před zahájením posledního
zápasu hracího dne.
Čl.51 Pořadatel je vždy povinen rozvrhnout zápasy turnajů tak, aby:
•
bylo odehráno celé kolo během jednoho dne
•
každý jednotlivý zápas byl zahájen nejdříve v 9:00 hodin a nejpozději ve 21:00 hodin.
•
u turnajů mužů výkonnostní kategorie A, při počtu účastníků turnaje vyšším než 12 hráčů, se odehrály
semifinálové a finálové zápasy, a zápasy o konečné 5. – 8. místo, vždy druhý hrací den turnaje
Za dodržení ustanovení tohoto článku odpovídá hlavní rozhodčí a pořadatel. Hráč má právo bez jakýchkoli sankcí
odmítnout nastoupit k zápasu mimo uvedenou dobu.
Čl.52 Pořadatel, s výjimkou turnaje dospělých výkonnostní kategorie A, je povinen nejpozději do 48 hodin od ukončení
posledního zápasu turnaje vyplnit výsledky turnaje ve webové aplikaci ČASQ, nebo odeslat formulář pro zadávání
výsledků z turnaje v elektronické podobě na sekretariát ČASQ a v kopii příslušnou komisi. Pořadatel turnaje
dospělých výkonnostní kategorie „A“ je povinen vyplnit výsledky turnaje ve webové aplikaci ČASQ, nebo odeslat
formulář pro zadávání výsledků z turnaje v elektronické podobě na sekretariát ČASQ a v kopii na příslušnou
komisi nejpozději do 23:59 hodin dne, ve kterém byl ukončen poslední zápas turnaje.
Povinností pořadatele je uvádět veškeré výsledky včetně bodového zisku v jednotlivých setech (vyjma turnajů
výkonnostní kategorie D). Pořadatel je povinen po dobu jednoho roku archivovat originál hracího plánu
(„pavouka“) a zápisy jednotlivých zápasů vyplněné v průběhu turnaje a na vyžádání jej bez zbytečného prodlení
předložit ČASQ.
Čl.53 Povinnost pořadatele je mít čistá a průhledná skla a čistou podlahu kurtu po celou dobu konání turnaje. Tyto
skutečnosti je povinen před začátkem turnaje zkontrolovat hlavní rozhodčí turnaje. V průběhu turnaje musí být
jednoduše dostupné úklidové prostředky na podlahu kurtu, aby bylo možné v případě potřeby podlahu uklidit
bez zbytečných prodlení. Hlasitá hudba a zdroje nepřiměřeného hluku jsou při turnaji zakázány. V případě, že
pořadatel nezajistí veškeré náležitosti turnaje uvedené v propozicích, časový plán turnaje, dohrávku zápasů,
dodržování pravidel squashe a další povinnosti pořadatele turnaje, budou tyto nedostatky řešeny v disciplinárním
řízení.
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Čl.54 Pořadatel je povinen poskytnout rozhodčím zápis zápasu (viz příloha č. 12 „Zápis rozhodčího“), psací potřeby a
zajistit sezení na odpovídajícím místě.
Čl.55 Chce-li některý z účastníků turnaje podat protest, je mu pořadatel turnaje povinen poskytnout psací potřeby pro
regulérní podání protestu, a pokud je o to požádán, je povinen se ke vzniklé situaci samostatně vyjádřit.
Čl.56 Pořadatel je vždy povinen pro veškeré soutěže umožnit ČASQ umístit v prostoru konání turnaje reklamy v
rozsahu:
•
1/2 tinboardu ve „finálovém kurtu” (kurt, na kterém se hrají zápasy, semifinále a finále)
•
1/2 plochy nad horní čárou kurtu u „finálového kurtu”
•
3 panely o rozměrech maximálně 1 x 3m v prostorách, kde probíhá soutěž
•
před kurty na podlahu umístit až 6 reklamních panelů, každý do výše 40 cm a délky do 1 m
•
v prostorách centra umístit až šest reklamních panelů typu roll up o rozměru cca 2 x 1m
•
1/5 reklamní plochy v propozicích a dalších tiskovinách vydávaných v souvislosti s akcí.
•
vyčlenění 2 ploch pro umístění reklamních bannerů s prezentací, a to v celkové velikosti pro obě plochy
ne větší než 5 m2, tyto reklamní plochy se zavazuje vymezit shodně při vstupu do areálu a v prostoru
podia při vyhlašování výsledků
•
umožnit prezentaci partnerů formou roznášky či stolního výdeje jejich reklamních tiskovin či předmětů
•
prostoru na pamětních tričkách v dohodnutém rozsahu.
Čl.57 Pořadatel je oprávněn a povinen vyloučit hráče z turnaje pokud tento není schopen prokázat svou totožnost.
Čl.58 Pořadatel je oprávněn a povinen skrečovat zápas ve prospěch soupeře v těchto případech:
•
hráč nenastoupí na kurt do 10 minut od vyvolání zápasu
•
hráč odmítne pokračovat ve hře bez zjevných zdravotních problémů
•
na základě rozhodnutí hlavního rozhodčího učiněného na návrh rozhodčího zápasu
•
hráč se odmítne podrobit dopingové kontrole nebo se prokáže, že použil zakázané prostředky.

D.

DIVOKÉ KARTY

Čl.59 Divoká karta znamená, že se hráč může zúčastnit konkrétního turnaje, aniž by splnil předem stanovená kritéria
pro účast v turnaji. Podmínky pro udělování divokých karet jsou stanoveny níže.
Čl.60 Žádost o udělení divoké karty může být hráčem řádně registrovaným do soutěží ČASQ podána vždy nejpozději 24
hodin před stanovenou uzávěrkou přihlášek příslušného turnaje nebo mistrovství a to elektronickou poštou na
sekretariát ČASQ nebo na pořadatele. V případě udělení divokých karet se maximální počet účastníků turnaje
nenavyšuje a zůstává zachován. Pořadatel má v případě udělení divoké karty povinnost oznámit toto příslušné
komisi a to nejpozději 24 hodin před stanovenou uzávěrkou přihlášek příslušného turnaje.
Čl.61 Divokou kartu není možné udělit hráči pro účast v turnajích nižší výkonnostní kategorie, než jim umožňuje jejich
postavení na aktuálním NŽ, popřípadě jejich nasazení na konkrétní pozici v aktuálním NŽ na základě nadřazenosti
jiných žebříčků nebo z jiných důvodů, definovaných řády ČASQ.
Čl.62 Divokou kartu v turnajích juniorů a masters není možné udělit hráči pro účast ve věkové kategorii, do níž hráč
nespadá svým věkem.
Čl.63 Udělení divoké karty je realizováno trojím způsobem:
•
přijetí hráče, který nesplňuje podmínky pro start v turnaji
•
přijetí hráče, který nesplňuje podmínky pro start v turnaji a jeho nasazení na libovolnou pozici
•
nasazení hráče, který splňuje podmínky pro start v turnaji na libovolnou pozici.
Čl.64 Pořadatel turnaje, s výjimkou MČR, má právo udělit tzv. divoké karty, avšak pouze pro přijetí hráče, který
nesplňuje podmínky pro start v turnaji a to:
•
pro turnaje výkonnostní kategorie A v počtu:
o pro celkový počet účastníků turnaje do 16 – jedna divoká karta
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o
•

•

pro celkový počet účastníků turnaje 17 a více – dvě divoké karty

pro turnaje výkonnostní kategorie B v počtu:
o pro celkový počet účastníků turnaje do 16 – dvě divoké karty
o pro celkový počet účastníků turnaje 17 a více – tři divoké karty
pro turnaje výkonnostní kategorie C v počtu:
o pro celkový počet účastníků turnaje do 16 – tři divoké karty
o pro celkový počet účastníků turnaje 17 a více – čtyři divoké karty.

Čl.65 Příslušná komise má dále právo udělit tzv. divoké karty a to v počtu:
•
jedné divoké karty na libovolný turnaj
•
dvou divokých karet na MČR dospělých mužů
•
dvou divokých karet na MČR dospělých žen
•
jedné divoké karty na MČR juniorů do každé věkové kategorie
•
jedné divoké karty na MČR masters do každé věkové kategorie.

E.

BODOVÝ ZISK HRÁČŮ Z TURNAJE A PARAMETRY TURNAJŮ

Čl.66 Určení bodové kategorie turnajů je dáno tímto SŘ a je uvedeno v příloze č.19 „Bodové kategorie turnaje a
bodové hodnoty“.
Čl.67 Bodový zisk hráče z turnaje je dán součtem bodů za konečné umístění v turnaji a všech bodů za dosažené
výsledky v jednotlivých zápasech turnaje. Počty bodů za obě kritéria jsou definovány v příloze č.19 „Bodové
kategorie turnaje a bodové hodnoty“.
•
bodový zisk za konečné umístění - v tabulce přílohy „Bodové kategorie turnaje a bodové hodnoty“ je pro
každé dosažené místo v turnaji odpovídající bodové kategorie uveden odpovídající bodový zisk hráče
•
bodový zisk za výsledky jednotlivých zápasů - v tabulce přílohy „Bodové kategorie turnaje a bodové
hodnoty“ je pro jednotlivé zápasy v turnaji uveden odpovídající počet bodů, které se dělí mezi oba
soupeře. Počet dělených bodů závisí na tom, o jaké umístění v turnaji se hraje. Dělení bodů
v jednotlivých zápasech se vypočte podle následující tabulky. V turnajích výkonnostní kategorie D se
body za výsledky jednotlivých zápasů nepřidělují.
výsledek
3:0
bye, scr
3:1
3:2

vítěz bodů
100%
50%
80%
60%

poražený bodů
0%
0%
20%
40%

E.1 SOUTĚŽE MUŽŮ
Čl.68 V soutěži mužů jsou turnaje vypisovány ve všech čtyřech výkonnostních kategoriích – A, B, C a D.
Čl.69 Turnaje výkonnostní kategorie A se vypisují dle kalendáře akcí ČASQ vždy pro jedno místo konání. Turnaje
výkonnostní kategorie B se vypisují dle kalendáře akcí ČASQ pro jedno nebo dvě místa konání. Turnaje
výkonnostní kategorie C se vypisují dle kalendáře akcí ČASQ pro dvě až tři místa konání. Každý hráč si může
vybrat pro podání přihlášky do turnaje libovolné místo konání bez omezení.
Čl.70 Minimální počet účastníků turnaje výkonnostní kategorie A, B nebo C, aby se turnaj uskutečnil, je 8 hráčů.
Čl.71 Turnaje výkonnostní kategorie D se vypisují v libovolném počtu, termínu a místě konání. Pořádání turnaje
výkonnostní kategorie D vyhlašuje pořadatel bez předchozího přidělení turnaje ze strany ČASQ. Minimální počet
účastníků turnaje výkonnostní kategorie D, aby se turnaj uskutečnil, je 8 hráčů. Bodová kategorie turnaje
výkonnostní kategorie D je vždy nejnižší dle přílohy „Bodové kategorie turnaje a bodové hodnoty“. Pořadatel je
povinen turnaj nahlásit ČASQ nejpozději 14 dnů před zahájením turnaje a současně zaslat jeho propozice. Turnaj
se musí odehrát stejným hracím systémem jako jiné soutěže jednotlivců pořádané ČASQ, včetně dodání výsledků
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turnaje ve stanoveném termínu. Výsledky se dodávají pouze ve formě konečného pořadí hráčů v turnaji. Všichni
účastníci turnaje musí být řádně registrovanými členy ČASQ do soutěží. Způsob jejich registrace je uveden
v tomto SŘ. Pokud turnaj nesplní stanovená kritéria, nejsou jeho výsledky započítávány do NŽ.
Čl.72 Na turnajích mužů výkonnostní kategorie A je startovné ve výši maximálně 500,- Kč, výkonnostní kategorie B a C
pak maximálně 400,-Kč. Na turnajích výkonnostní kategorie D stanoví výši startovného pořadatel turnaje. Na
Mistrovství ČR hráči startovné neplatí.

E.2 SOUTĚŽE ŽEN
Čl.73 V soutěži žen jsou turnaje vypisovány ve výkonnostních kategoriích A, B a D.
Čl.74 Turnaje výkonnostní kategorie A a B se vypisují dle kalendáře akcí ČASQ, vždy pro jedno místo konaní.
Čl.75 Minimální počet účastnic turnaje výkonnostní kategorie A a B, aby se turnaj uskutečnil, je 8 hráček.
Čl.76 Turnaje výkonnostní kategorie D se vypisují v libovolném počtu, termínu a místu konání. Pořádání turnaje
výkonnostní kategorie D vyhlašuje pořadatel bez předchozího přidělení turnaje ze strany ČASQ. Minimální počet
účastnic turnaje výkonnostní kategorie D, aby se turnaj uskutečnil, je 8 hráček. Bodová kategorie turnaje
výkonnostní kategorie D je vždy nejnižší dle přílohy „Bodové kategorie turnaje a bodové hodnoty“. Pořadatel je
povinen turnaj nahlásit ČASQ nejpozději 14 dnů před zahájením turnaje a současně zaslat jeho propozice. Turnaj
se musí odehrát stejným hracím systémem jako jiné soutěže jednotlivců pořádané ČASQ, včetně dodání výsledků
turnaje ve stanoveném termínu. Výsledky se dodávají pouze ve formě konečného pořadí hráčů v turnaji.
Všechny účastnice turnaje musí být řádně registrovanými členy ČASQ do soutěží. Způsob jejich registrace je
uveden v tomto SŘ. Pokud turnaj nesplní stanovená kritéria, nejsou jeho výsledky započítávány do NŽ.
Čl.77 Na turnajích výkonnostní kategorie A je startovné ve výši maximálně 500,- Kč, výkonnostní kategorie B pak
maximálně 400,-Kč. Na turnajích výkonnostní kategorie D stanoví výši startovného pořadatel turnaje. Na
Mistrovství ČR hráčky startovné neplatí.

E.3 SOUTĚŽE JUNIORŮ
Čl.78 V soutěži juniorů jsou turnaje vypisovány ve výkonnostních kategoriích A, B a D.
Čl.79 Turnaje výkonnostních kategorií A a B se vypisují dle kalendáře akcí ČASQ vždy pro jedno místo konání.
Čl.80 U turnajů juniorů výkonnostní kategorie A a B se hrají věkové kategorie, jsou-li a mohou-li být vypsány, takto:
•
v sobotu věkové kategorie do 11-ti, 15-ti a 19-ti let
•
v neděli věkové kategorie do 13-ti a 17-ti let
(není-li v propozicích turnaje, popř. v rozlosování turnaje uvedeno jinak).
Čl.81 Jednotlivá věková kategorie musí být odehrána vždy v jeden den.
Čl.82 Na turnajích juniorů může hráč startovat pouze v jedné věkové kategorii, pro kterou splňuje věková kritéria,
v jeden hrací den turnaje. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří pouze Mistrovství ČR juniorů, kde hráč může
startovat ve dvou věkových kategoriích dle vlastního výběru, pokud splňuje veškeré podmínky stanovené
předpisy ČASQ pro start v takovéto kategorii.
Čl.83 Minimální počet účastníků turnaje juniorů výkonnostní kategorie A a B v jeho jednotlivé věkové kategorii, aby se
turnaj v dané věkové kategorii uskutečnil, jsou 3 hráči.
Čl.84 U Mistrovství ČR juniorů jednotlivců je časový program turnaje a minimální počet účastníků v jednotlivé věkové
kategorii stanoven propozicemi.
Čl.85 Turnaje výkonnostní kategorie D se vypisují v libovolném počtu, termínu a místě konání. Pořádání turnaje
výkonnostní kategorie D vyhlašuje pořadatel bez předchozího přidělení turnaje ze strany ČASQ. Minimální počet
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účastníků turnaje výkonnostní kategorie D, aby se turnaj uskutečnil, je 8 hráčů ve všech věkových kategoriích
dohromady. V turnaji je možno slučovat věkové kategorie i kategorie juniorů a juniorek dohromady. V případě
takového sloučení se jednotlivým hráčům dosažené výsledky v turnaji započítávají do NŽ juniorů ČASQ v té
věkové kategorie, do které takovýto hráč přísluší svým věkem. Bodová kategorie turnaje výkonnostní kategorie D
juniorů je vždy nejnižší dle přílohy „Bodové kategorie turnaje a bodové hodnoty“. Pořadatel je povinen turnaj
nahlásit ČASQ nejpozději 14 dnů před zahájením turnaje a současně zaslat jeho propozice. Turnaj se musí
odehrát stejným hracím systémem jako jiné soutěže jednotlivců pořádané ČASQ, včetně dodání výsledků turnaje
ve stanoveném termínu. Výsledky se dodávají pouze ve formě konečného pořadí hráčů v turnaji. Všichni účastníci
turnaje musí být řádně registrovanými členy ČASQ do soutěží. Způsob jejich registrace je uveden v tomto SŘ.
Pokud turnaj nesplní stanovená kritéria, nejsou jeho výsledky započítávány do NŽ.
Čl.86 Na turnajích výkonnostní kategorie A i B je startovné ve výši maximálně 200,- Kč za účast v každé jednotlivé
věkové kategorii. Na turnajích výkonnostní kategorie D stanoví výši startovného pořadatel turnaje. Na Mistrovství
ČR hráči startovné neplatí.

E.4 SOUTĚŽE MASTERS
Čl.87 V soutěži masters jsou turnaje vypisovány pouze ve výkonnostní kategorii A.
Čl.88 Turnaje výkonnostní kategorie A se vypisují dle kalendáře akcí ČASQ, vždy pro jedno místo konaní.
Čl.89 Minimální počet účastníků turnaje výkonnostní kategorie A v jeho jednotlivé věkové kategorii, aby se turnaj
v dané věkové kategorii uskutečnil, jsou 3 hráči.
Čl.90 Na turnajích masters může hráč startovat ve více věkových kategoriích, pro které splňuje věková kritéria. Výjimku
z tohoto ustanovení tvoří pouze Mistrovství ČR masters, kde hráč může startovat pouze v jedné věkové kategorii
dle vlastního výběru, pokud splňuje veškeré podmínky stanovené předpisy ČASQ pro start v takovéto kategorii.
Čl.91 Turnaj masters je možné uskutečnit i ve sníženém počtu vypsaných věkových kategorií. Pokud nejsou v některé
z věkových kategorií přihlášeni alespoň 4 hráči, takováto věková kategorie se nemusí vypisovat. V tomto případě
se mohou hráči účastnit turnaje v některé z věkových kategorií, pro které splňují věková kritéria. V případě, že
takováto situace nastane při mistrovství ČR, budou následně konečné výsledky vyhlášeny pro každou takovouto
věkovou kategorii samostatně.
Čl.92 Získané body v jiné věkové kategorii, než v té, která odpovídá hráčově věku, se započítávají do výsledků té věkové
kategorie, ve které skutečně startoval. Do výsledků jeho vlastní věkové kategorie jsou tyto výsledky přepočteny
koeficientem, kde za každou nižší věkovou kategorii oproti jeho vlastní se bodová hodnota výsledku turnaje
zvyšuje o 30%. Tento systém přepočtu bodů se použije i v případě přechodu hráče do vyšší věkové kategorie.
Čl.93 Na turnajích výkonnostní kategorie A je startovné ve výši maximálně 400,- Kč za účast v jedné věkové kategorii.
Účastní-li se hráč turnaje ve více věkových kategoriích, je startovné za účast v každé další věkové kategorii
maximálně ve výši 250,-Kč. Na Mistrovství ČR hráči startovné neplatí.

F.

KRITÉRIA PRO ÚČAST HRÁČŮ V TURNAJÍCH JEDNOTLIVCŮ

Čl.94 Počet účastníků turnaje může být limitován SŘ nebo z důvodu omezené kapacity kurtů. Toto je vždy uvedeno
v propozicích turnaje. V případech, kdy je počet přihlášených hráčů vyšší než stanovený počet účastníků, se
nejdříve přihlášky všech hráčů, včetně zahraničních, seřadí podle všech kritérií platných pro účast a nasazení na
turnajích od nejvýše nasazeného níže. Za tyto hráče se následně seřadí hráči, kteří nefigurují na příslušném NŽ a
které nelze zařadit ani dle výše uvedených kritérií a to podle času přihlášení dle webové aplikace ČASQ od
nejdříve přihlášeného dále. Do turnaje je poté nominován odpovídající počet hráčů dle takto stanoveného
pořadí.
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Čl.95 Maximální počet hráčů startujících na turnaji je omezen počtem kurtů, které má pořadatel pro turnaj k dispozici
Počet kurtů
2
3
4
5 a více

Maximální počet hráčů
16
32
40
48

Čl.96 V případě, že se na turnaj přihlásí více hráčů, než je stanoveno omezením počtu startujících dané počtem kurtů,
může pořadatel, po odsouhlasení ze strany SK, uspořádat turnaj ve dvou centrech, která jsou od sebe v přijatelné
vzdálenosti. V tomto případě je pořadatel povinen zajistit přepravu účastníků mezi oběma centry ve vlastní režii.
O této skutečnosti jsou pořadatel společně s SK povinni informovat účastníky turnaje nejpozději při zveřejnění
rozlosování turnaje s hracími časy zápasů.
Čl.97 Účast na turnajích určité výkonnostní kategorie je dána výkonností hráče. Výkonnost je definována pomocnými
pravidly - kritérii, která jsou uvedena v tomto SŘ.
F.1 SOUTEŽE MUŽŮ
Čl.98 Kritéria pro hráče umístěné na žebříčku PSA bez ohledu na občanství. Hráči se mohou účastnit jednotlivých
výkonnostních kategorií turnajů dle následující tabulky, pokud splňují obě kritéria současně.
výkonnostní kategorie
turnaje
A

pozice na národním žebříčku
ČASQ
1 ->

pozice na žebříčku PSA
1 -

180

A

181 ->

1 – 75

B

181 ->

17 – 200*

C

181 ->

65 ->

D
bez omezení
*V případě, že je turnaj výkonnostní kategorie B vypsán do dvou míst konání, je omezení pozice nejhoršího hráče
na NŽ posunuto na pozici 250.
Čl.99 Kritéria pro hráče s jiným než českým občanstvím. Hráči jsou posuzováni v závislosti na umístění reprezentačního
týmu dané země na Mistrovství Evropy týmů v předcházející sezóně nebo v sezóně kdy se takovýto tým zúčastnil
Mistrovství Evropy naposledy (viz. příloha č.21 „Tabulka umístění zemí na ME“) a na svém postavení na
odpovídajícím národním žebříčku. Pokud takový hráč současně figuruje i na národním žebříčku ČASQ, PSA, nebo
na obou, je oprávněn startovat pouze na turnaji nejvyšší výkonnostní kategorie, do které je zařazen dle dále
uvedené tabulky.
umístění země na posledním ME družstev
1–4
výkonnostní
kategorie
turnaje

5–8

9 – 12

13 – 16

17 – 20

21 – 24

25 ->

umístění na národním žebříčku hráče

národní
žebříček
ČASQ

žebříček
PSA

A

1 - 80

1 - 40

1 - 25

1 - 15

1 - 10

1-3

1

1 – 75

1 – 180

B

60-300

30-200

15 - 100

10 - 50

7 -25

3 - 10

2-3

17 – 200*

181 ->

C

250 ->

150 ->

75 ->

40 ->

20 ->

8 ->

4 ->

65 ->

181 ->

D

bez omezení
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*V případě, že je turnaj výkonnostní kategorie B vypsán do dvou míst konání, je omezení pozice nejhoršího hráče
posunuto na pozici 250.
Čl.100 Kritéria pro hráče umístěné na NŽ. Toto kritérium určuje účast všech hráčů bez ohledu na občanství, kteří nejsou
zařazeni podle výše uvedených článků. Hráči se mohou účastnit jednotlivých výkonnostních kategorií turnajů dle
následující tabulky.
výkonnostní kategorie turnaje
A

pozice na NŽ
75

1

B

17

-

200 *

C

65

-

bez omezení

D
bez omezení
*V případě, že je turnaj výkonnostní kategorie B vypsán do dvou míst konání, je omezení pozice nejhoršího hráče
posunuto na pozici 250.
Junioři, kteří figurují na příslušném NŽ v kategorii do 19-ti let na 1. - 3. pozici se mohou účastnit turnajů
výkonnostní kategorie A i v případě, že figurují na NŽ mužů na nižší pozici než stanovuje údaj v tabulce v tomto
článku nebo na něm nefigurují vůbec.
Junioři, kteří figurují na příslušném NŽ v kategorii do 19-ti let na 1. - 5. pozici se mohou účastnit turnajů
výkonnostní kategorie B i v případě, že figurují na NŽ mužů na nižší pozici než stanovuje údaj v tabulce v tomto
článku nebo na něm nefigurují vůbec.
Čl.101 Mistrovství ČR je vyhrazeno maximálně pro 32 nejlepších přihlášených hráčů dle aktuálního NŽ s českým
občanstvím. Zúčastnit se mohou pouze hráči s českým občanstvím figurující na takovémto NŽ, pokud VV ČASQ
nevyhlásí mistrovství ČR jako mezinárodní. V tomto případě musí VV ČASQ vydat podrobné propozice pro tento
typ turnaje.
Čl.102 Ženy se mohou účastnit turnajů mužů, kromě turnajů výkonnostní kategorie A. Pro účast žen a jejich případné
nasazení na turnajích mužů výkonnostní kategorie B, C a D platí stejná kritéria jako pro muže, vycházející z jejich
umístění na NŽ mužů.

F.2 SOUTEŽE ŽEN
Čl.103 Kritéria pro hráčky umístěné na žebříčku PSA bez ohledu na občanství. Hráčky se mohou účastnit jednotlivých
výkonnostních kategorií turnajů dle následující tabulky, pokud splňují obě kritéria současně.
výkonnostní kategorie
turnaje
A

pozice na žebříčku PSA
1 -

100

pozice na národním žebříčku
ČASQ
1 ->

A

101 ->

1 ->

B

101 ->

17 ->

D

bez omezení

Čl.104 Kritéria pro hráčky s jiným než českým občanstvím. Hráčky jsou posuzovány v závislosti na umístění
reprezentačního týmu dané země na Mistrovství Evropy týmů v předcházející sezóně nebo v sezóně kdy se
takovýto tým zúčastnil Mistrovství Evropy naposledy (viz. příloha č.21 „Tabulka umístění zemí na ME“) a na svém
postavení na odpovídajícím národním žebříčku. Pokud taková hráčka současně figuruje i na národním žebříčku
ČASQ, PSA, nebo na obou, je oprávněna startovat pouze na turnaji nejvyšší výkonnostní kategorie, do které je
zařazena dle dále uvedené tabulky.
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umístění země na posledním ME družstev
1–4
výkonnostní
kategorie
turnaje

5–8

9 – 12

13 – 16

17 ->

umístění na národním žebříčku hráčky

národní
žebříček
ČASQ

žebříček
PSA

A

1 - 80

1 – 40

1 - 25

1 - 15

1 - 10

1 ->

1 – 100

B

60- ->

30 ->

15 ->

10 ->

7 ->

21 ->

101 ->

D

bez omezení

Čl.105 Kritéria pro hráčky umístěné na NŽ. Toto kritérium určuje účast všech hráček bez ohledu na občanství, které
nejsou zařazeny podle výše uvedených článků. Hráčky se mohou účastnit jednotlivých výkonnostních kategorií
turnajů dle následující tabulky.
výkonnostní kategorie turnaje
A

1

B

17

D

pozice na NŽ
->
->
bez omezení

Čl.106 Mistrovství ČR je vyhrazeno maximálně pro 32 nejlepších přihlášených hráček dle aktuálního NŽ. Zúčastnit se
mohou pouze hráčky s českým občanstvím figurující na takovémto NŽ, pokud VV ČASQ nevyhlásí mistrovství ČR
jako mezinárodní. V tomto případě musí VV ČASQ vydat podrobné propozice pro tento typ turnaje.

F.3 SOUTEŽE JUNIORŮ
Čl.107 Kritérium umístění hráče na příslušném NŽ juniorů.

věková kategorie

umístění hráče na příslušném NŽ
výkonnostní kategorie A

výkonnostní kategorie B

chlapci do 11-ti let

1->

3->

chlapci do 13-ti let

1->

7->

chlapci do 15-ti let

1->

7->

chlapci do 17-ti let

1->

7->

chlapci do 19-ti let

1->

7->

dívky do 11-ti let

1->

3->

dívky do 13-ti let

1->

4->

dívky do 15-ti let

1->

4->

dívky do 17-ti let

1->

4->

dívky do 19-ti let

1->

4->

výkonnostní kategorie D

bez omezení

bez omezení

Čl.108 Mistrovství ČR juniorů je vyhrazeno maximálně pro 16 nejvýše umístěných přihlášených hráčů pro každou
věkovou kategorii, dle aktuálního NŽ. Zúčastnit se mohou pouze hráči s českým občanstvím figurující na
takovémto NŽ, pokud VV ČASQ nevyhlásí mistrovství ČR jako mezinárodní. V tomto případě musí VV ČASQ vydat
podrobné propozice pro tento typ turnaje.
Čl.109 Turnaje juniorů výkonnostní kategorie A jsou vyhrazeny maximálně pro 24 hráčů v každé věkové kategorii.
Čl.110 U turnajů juniorů výkonnostní kategorie B a D není počet účastníků v jednotlivých věkových kategoriích omezen
s výjimkou případu, kdy počet účastníků turnaje může být limitován z důvodu omezené kapacity kurtů. Toto je
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vždy uvedeno v propozicích turnaje.
Čl.111 Turnaje juniorů výkonnostní kategorie A a B mohou být organizovány i takovou formou, že se nejprve koná
kvalifikace, ze které nejlepší hráči postupují do hlavní soutěže. Toto lze použít při omezení počtu startujících. O
vypsání kvalıfıkace rozhodne příslušná komise ve spolupráci s pořadatelem po uzavření přihlášek.
Čl.112 Zrušen

F.4 SOUTEŽE MASTERS
Čl.113 Mistrovství ČR masters v kategoriích mužů je vyhrazeno maximálně pro 16 hráčů pro každou věkovou kategorii, v
kategoriích žen pak pro 8 hráček pro každou věkovou kategorii. Hráči se na mistrovství kvalifikují dle kritérií
stanovených níže. Zúčastnit se mohou pouze hráči s českým občanstvím figurující na příslušném NŽ masters,
popřípadě na žebříčcích ESF či NŽ dospělých dle kritérií níže, pokud VV ČASQ nevyhlásí mistrovství ČR jako
mezinárodní. V tomto případě musí VV ČASQ vydat podrobné propozice pro tento typ turnaje.
Čl.114 Pro kvalifikaci hráčů na Mistrovství ČR masters platí pro každou věkovou kategorii dále uvedená pravidla s tím, že
z uvedených pravidel dle bodu a., b. a c. se nedříve kvalifikují hráči dle bodu a., poté hráči dle bodu b. a nakonec
hráči dle bodu c. Maximální celkový počet hráčů kvalifikovaných dle pravidel dle bodu a. a b. je v kategoriích
mužů dvanáct (12) hráčů a v kategoriích žen čtyři (4) hráčky.
a.

kvalifikace dle žebříčku ESF masters – automaticky se kvalifikují hráči umístění na 1. - 3. místě žebříčku ESF
příslušné věkové kategorie. Je-li takových hráčů více, kvalifikují se ve stejném pořadí od nejlepšího, jak
figurují v žebříčku ESF

b.

kvalifikace dle NŽ dospělých – automaticky se kvalifikují hráči umístění na příslušných pozicích NŽ dospělých
dle následující tabulky. Je-li takových hráčů více, kvalifikují se ve stejném pořadí od nejlepšího, jak figurují
v NŽ dospělých
Věkové kategorie
+35
+40
+45
+50 a dále

c.

umístění hráče na NŽ dospělých
Muži
Ženy
1 – 80
1 – 20
1 – 120
1 – 30
1 – 160
1 – 40
1 – 200
1 – 50

kvalifikace dle NŽ masters – hráči se kvalifikují dle NŽ masters příslušné věkové kategorie na základě svého
umístění od nejvýše umístěného níže.

Čl.115 Turnaje masters výkonnostní kategorie A jsou vyhrazeny maximálně pro 24 hráčů v každé věkové kategorii a
neplatí pro ně žádné omezení související s umístěním na NŽ masters.
Čl.116 Turnaje masters výkonnostní kategorie A mohou být organizovány i takovou formou, že se nejprve koná
kvalifikace, ze které nejlepší hráči postupují do hlavní soutěže. Toto lze použít při omezení počtu startujících. O
vypsání kvalıfıkace rozhodne příslušná komise ve spolupráci s pořadatelem po uzavření přihlášek.
Čl.117 Vymezení účasti hráčů na turnajích jednotlivých výkonnostních kategorií je dáno předpisy ČASQ s tím, že pro ně
neplatí žádné omezení související s umístěním na NŽ dospělých nebo masters, ESF nebo PSA.

G.

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TURNAJE A LOSOVÁNÍ
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Čl.118 K turnaji výkonnostní kategorie A, B a C se přihlašuje řádně registrovaný hráč k soutěžím ČASQ následujícím
způsobem:
•
osobně pomocí webové aplikace ČASQ
•
prostřednictvím zástupce klubu, u něhož je registrován
•
elektronickou poštou na předepsaném formuláři (viz příloha č.13. „Přihláška na turnaj“). V tomto
případě se přihlášky zasílají na sekretariát ČASQ a v kopii na pořadatele turnaje a hráč je povinen si
ověřit přijetí přihlášky.
Čl.119 Uzávěrka přihlášek na turnaje jednotlivců výkonnostní kategorie A, B a C zahajované v sobotu, je vždy ve středu
před konáním turnaje v 09:59 hodin. V případě jiné doby konání turnaje stanoví pořadatel jiný termín uzávěrky
v propozicích turnaje po konzultaci s příslušnou komisí.
Čl.120 Losování turnaje provádí sekretariát ČASQ ve středu před konáním turnaje. Na klubovou příslušnost se při
losování nebere zřetel. Hodinu a místo losování oznámí na požádání sekretariát ČASQ. Losování turnaje je
veřejně přístupné všem přihlášeným účastníkům. Pořadatel obdrží vylosovaný turnaj prostřednictvím webové
aplikace ČASQ, případně elektronickou poštou ve středu před konáním turnaje nejpozději do 16:00 hodin.
Pořadatel je následně povinen nahrát do webové aplikace ČASQ, nebo zaslat elektronickou poštou na sekretariát
ČASQ, nejpozději ve středu do 23:59 hodin plánované začátky zápasů pro první kolo turnaje. Sekretariát ČASQ je
povinen zveřejnit výsledky losování bez časového rozvrhu začátků zápasů na webových stránkách ČASQ
nejpozději ve středu do 16:00 hodin a následně pak rozlosování s časovým rozvrhem začátků zápasů do čtvrtku
do 12:00 hodin. Uvedené časové návaznosti platí pro turnaje s uzávěrkou v úterý ve 23:59 hodin před jeho
konáním, pokud není stanoveno příslušnou komisí jinak. Případné připomínky k rozlosování je možné uplatnit
vždy nejpozději 24 hodin před začátkem prvního plánovaného zápasu a to elektronicky na sekretariát ČASQ.
Čl.121 Dojde-li po vylosování turnaje k odstoupení hráče nasazeného na pozici 1 nebo 2, a to v době delší než 24 hodin
před zahájením turnaje, je sekretariát ČASQ oprávněn, na základě rozhodnutí příslušné komise, turnaj přelosovat.
Čl.122 Dojde-li u turnaje (i v jednotlivé věkové kategorii) před zahájením prvního zápasu k odstoupení jednoho či více
hráčů, kteří jsou uvedeni v hracím pavouku a současně klesne počet zúčastněných hráčů pod 10 účastníků, je
pořadatel povinen turnaj, respektive takovouto věkovou kategorii, za účasti maximálně možného počtu
zúčastněných hráčů na místě přelosovat dle pravidel a předpisů ČASQ. Ustanovení tohoto článku se nepoužije při
Mistrovství ČR všech věkových kategorií.
Čl.123 Dojde-li k odstoupení jakéhokoliv hráče nebo hráčů, kteří jsou uvedeni v hracím pavouku, je pořadatel oprávněn
na jejich místo dosadit hráče, kteří se řádně přihlásili do turnaje, ale nekvalifikovali se, a to v pořadí, v jakém
následují za posledním hráčem, který byl do turnaje nalosován a současně v pořadí, ve kterém došlo
k odstoupení jednotlivých hráčů.
Čl.124 O všech těchto skutečnostech jsou sekretariát ČASQ a pořadatel turnaje povinni neprodleně informovat všechny
zúčastněné prostřednictvím webové aplikace ČASQ, případně elektronickou poštou či osobně.
Čl.125 K turnaji výkonnostní kategorie D se mohou přihlašovat i hráči neregistrovaní k soutěžím ČASQ, Hráči se do
turnaje hlásí prostřednictvím pořadatele turnaje a termín uzávěrky přihlášek není stanoven ze strany ČASQ. V
případě přihlášky hráče, který není řádně registrován v ČASQ, je pořadatel turnaje povinen postupovat
následujícím způsobem:
•
při prezentaci hráč vyplní formulář „Individuální registrace člena ČASQ“ (viz. příloha č.1 „Individuální
registrace člena ČASQ“) a podepíše souhlas s nakládáním osobními údaji
•
současně s vyplněním registrace uhradí hráč v hotovosti členský poplatek do ČASQ a registrační poplatek
do soutěží ve výši dle zvoleného typu registrace.
•
tento poplatek následně odvede pořadatel ve prospěch ČASQ.
Odmítne-li se hráč zaregistrovat za člena ČASQ, není pořadatel oprávněn hráče přihlásit do turnaje. Po ukončení
turnaje je pořadatel povinen na základě vyplněných formulářů zaregistrovat nové členy do systému přes svůj
klubový přístup v souladu s Registračním a přestupním řádem ČASQ. Po zaregistrování všech nových hráčů
pořadatel turnaje nahraje do systému výsledky turnaje v termínu stanoveném SŘ.

H.

NASAZOVÁNÍ HRÁČŮ DO TURNAJŮ JEDNOTLIVCŮ
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Čl.126 Hráči se nasazují do turnajů jednotlivců podle aktuálního umístění na příslušném NŽ, který je platný ke dni
uzávěrky přihlášek. Nasazení se nemusí řídit tímto pravidlem v případech, kdy platí nadřazenost jiných žebříčků
nebo z jiných důvodů, definovaných řády a předpisy ČASQ. Pokud by došlo k situaci, že bude více takovýchto
hráčů nasazeno na stejnou pozici, o jejich pořadí v první řadě rozhodne aktuální umístění na žebříčku PSA. Pokud
nebude možné je seřadit podle aktuálního žebříčku PSA, o pořadí nasazení se rozhodne podle jejich umístění na
národním žebříčku ČASQ. Pokud nebude možné je seřadit ani podle žebříčku PSA, ani podle národního žebříčku
ČASQ, o pořadí takovýchto hráčů se rozhodne abecedním seřazením (příjmení, jméno).
Čl.127 Pozice nasazeného hráče na konkrétní místo v hracím plánu/pavouku je vždy dána tímto SŘ a přílohou č.20„Hrací
plány/pavouky.

H.1 SOUTEŽE DOSPĚLÝCH
Čl.128 Počet nasazených hráčů do turnajů a Mistrovství ČR v závislosti na celkovém počtu účastníků turnaje:
počet zúčastněných hráčů

počet nasazených hráčů turnaje

1–8
9
10 – 12
13 – 16
17 – 24
25 – 32
33 – 64
65 a více

2
3
4
4
8
8
16
32

počet nasazených hráčů
Mistrovství ČR
2
3
4
8
8
16
-

Čl.129 Pozice nasazených hráčů u turnajů jednotlivců
•
hráč č.1 je nasazován na první místo v hracím plánu (pavouku)
•
hráč č.2 je nasazován na poslední místo v hracím plánu (pavouku)
•
hráčům č.3-4 je jejich nasazení do horní nebo spodní poloviny pavouku určeno losem
•
hráčům č.5-8 je jejich nasazení do horní nebo spodní poloviny pavouku určeno losem
•
obdobně je řešeno losem nasazení dalších hráčů na pozicích č.9-16, 17-32 atd.
•
v případě, je-li turnaj hrán systémem tabulek, je pozice nasazených hráčů v hracím plánu (pavouku) dána
přílohou č.20„Hrací plány/pavouky
Čl.130 Pozice nasazených hráčů u Mistrovství ČR jednotlivců
•
hráč č.1 je nasazován na první místo v hracím plánu (pavouku)
•
hráč č.2 je nasazován na poslední místo v hracím plánu (pavouku)
•
dalším dvojicím hráčů na pozicích č.3-4, 5-6 a 7-8 je jejich nasazení na příslušnou pozici do horní nebo
spodní poloviny pavouku určeno losem
•
hráčům č.9-16 je jejich nasazení do horní nebo spodní poloviny pavouku určeno losem
•
v případě, je-li turnaj hrán systémem tabulek, je pozice nasazených hráčů v hracím plánu (pavouku) dána
přílohou č.20„Hrací plány/pavouky
Čl.131 Pro nasazování do turnajů dospělých současně platí dále uvedená pravidla s tím, že z uvedených pravidel dle
bodu a., b. nebo c. se vybere vždy to, které řadí hráče na nejvyšší nasazení.
a.

nadřazenost žebříčku PSA nad národním žebříčkem ČASQ
•
je-li turnaj nebo Mistrovství ČR pořádáno a vyhlášeno jako turnaj série PSA (uzavřený turnaj), platí
nadřazenost pro:
• muže umístěné na 1.-150. místě na žebříčku PSA
• ženy umístěné na 1.-100. místě na žebříčku PSA
•
je-li turnaj pořádán jako národní otevřený turnaj, platí nadřazenost pro:
• muže umístěné na 1.-150. místě na žebříčku PSA
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•
b.

ženy umístěné na 1.-100. místě na žebříčku PSA

nadřazenost národního žebříčku hráčů se slovenským nebo polským občanstvím nad národním žebříčkem
ČASQ se řídí následující tabulkou
Pozice na
příslušném
národním
žebříčku

c.

Nasazení na danou pozici NŽ před další následující
Muži

Ženy

Slovensko

Polsko

Slovensko

Polsko

1

za 8

2

za 11

za 15

za 4

za 20

za 20

za 12

3

za 30

za 14

za 25

za 20

za 40

4

za 17

za 30

za 28

za 50

5

za 20

za 35

za 36

za 60

………

………

………

bez nasazení

bez nasazení

10

za 35

za 60

bez nasazení

bez nasazení

11

za 38

bez nasazení

bez nasazení

bez nasazení

………

………

bez nasazení

bez nasazení

bez nasazení

20

za 65

bez nasazení

bez nasazení

bez nasazení

21

bez nasazení

bez nasazení

bez nasazení

bez nasazení

………

bez nasazení

bez nasazení

bez nasazení

bez nasazení

nadřazenost ostatních hráčů nad národním žebříčkem ČASQ, kteří nefigurují na pozicích zajišťujících jejich
nasazení dle výše uvedených pravidel provádí, na základě posouzení jejich výkonnosti, příslušná podle svého
uvážení, s přihlédnutím k postavení daného hráče na jeho národním žebříčku, popř. minulém umístění na
žebříčcích PSA nebo ESF.

H.2 SOUTEŽE JUNIORŮ
Čl.132 Počet nasazených hráčů do turnajů a Mistrovství ČR v závislosti na celkovém počtu účastníků turnaje:
počet zúčastněných hráčů

počet nasazených hráčů turnaje

1–8
9
10 – 12
13 – 16
17 – 24
25 – 32
33 – 64
65 a více

2
3
4
4
8
8
16
32

počet nasazených hráčů
Mistrovství ČR
2
3
4
8
-

Čl.133 Pozice nasazených hráčů u turnajů jednotlivců
•
hráč č.1 je nasazován na první místo v hracím plánu (pavouku)
•
hráč č.2 je nasazován na poslední místo v hracím plánu (pavouku)
•
hráčům č.3-4 je jejich nasazení do horní nebo spodní poloviny pavouku určeno losem
•
hráčům č.5-8 je jejich nasazení do horní nebo spodní poloviny pavouku určeno losem
•
obdobně je řešeno losem nasazení dalších hráčů na pozicích č.9-16, 17-32 atd.
•
v případě, je-li turnaj hrán systémem tabulek, je pozice nasazených hráčů v hracím plánu (pavouku) dána
přílohou č.20„Hrací plány/pavouky
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Čl.134 Pozice nasazených hráčů u Mistrovství ČR jednotlivců
•
hráč č.1 je nasazován na první místo v hracím plánu (pavouku)
•
hráč č.2 je nasazován na poslední místo v hracím plánu (pavouku)
•
dalším dvojicím hráčů na pozicích č.3-4, 5-6 a 7-8 je jejich nasazení na příslušnou pozici do horní nebo
spodní poloviny pavouku určeno losem
•
v případě, je-li turnaj hrán systémem tabulek, je pozice nasazených hráčů v hracím plánu (pavouku) dána
přílohou č.20„Hrací plány/pavouky
Čl.135 Hráči se nasazují do turnajů jednotlivců juniorů podle aktuálního umístění na příslušném NŽ, který je platný ke
dni uzávěrky přihlášek. Pro nasazování do turnajů juniorů platí dále uvedená pravidla s tím, že platí nadřazenost
žebříčku ESF před NŽ dospělých.
a. nadřazenost žebříčku ESF nad NŽ juniorů pro hráče umístěné na pozicích dle následující tabulky. Je-li
takových hráčů více, jsou nasazeni ve stejném pořadí od nejlepšího, jako v žebříčku ESF:

věková kategorie

b.

umístění hráče na žebříčku ESF
junioři

Juniorky

do 13-ti let

1-2

1–2

do 15-ti let

1-3

1–3

do 17-ti let

1-5

1–5

do 19-ti let

1-5

1-5

nadřazenost NŽ dospělých nad NŽ juniorů ve věkových kategoriích do 17 a 19 let, v případě, že junioři jsou
na tomto NŽ umístěni do 16. místa NŽ mužů, respektive juniorky do 8. místa NŽ žen. Je-li takových hráčů
více, jsou nasazeni ve stejném pořadí od nejlepšího, jako v NŽ dospělých.

H.3 SOUTEŽE MASTERS
Čl.136 Počet nasazených hráčů do turnajů a Mistrovství ČR v závislosti na celkovém počtu účastníků turnaje:
počet zúčastněných hráčů

počet nasazených hráčů turnaje

1–8
9
10 – 12
13 - 16
17 - 24
25 - 32
33 - 64
65 a více

2
3
4
4
8
8
16
32

počet nasazených hráčů
Mistrovství ČR
2
3
4
8
-

Čl.137 Pozice nasazených hráčů u turnajů jednotlivců
•
hráč č.1 je nasazován na první místo v hracím plánu (pavouku)
•
hráč č.2 je nasazován na poslední místo v hracím plánu (pavouku)
•
hráčům č.3-4 je jejich nasazení do horní nebo spodní poloviny pavouku určeno losem
•
hráčům č.5-8 je jejich nasazení do horní nebo spodní poloviny pavouku určeno losem
•
obdobně je řešeno losem nasazení dalších hráčů na pozicích č.9-16, 17-32 atd.
•
v případě, je-li turnaj hrán systémem tabulek, je pozice nasazených hráčů v hracím plánu (pavouku) dána
přílohou č.20„Hrací plány/pavouky
Čl.138 Pozice nasazených hráčů u Mistrovství ČR jednotlivců
•
hráč č.1 je nasazován na první místo v hracím plánu (pavouku)
•
hráč č.2 je nasazován na poslední místo v hracím plánu (pavouku)
•
dalším dvojicím hráčů na pozicích č.3-4, 5-6 a 7-8 je jejich nasazení na příslušnou pozici do horní nebo
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•

spodní poloviny pavouku určeno losem
v případě, je-li turnaj hrán systémem tabulek, je pozice nasazených hráčů v hracím plánu (pavouku) dána
přílohou č.20„Hrací plány/pavouky

Čl.139 Hráči se nasazují do turnajů jednotlivců masters podle aktuálního umístění na příslušném NŽ, který je platný ke
dni uzávěrky přihlášek. Pro nasazování do turnajů masters platí dále uvedená pravidla s tím, že platí nadřazenost
žebříčku ESF před NŽ dospělých a NŽ masters.
a.

nadřazenost žebříčku ESF nad NŽ dospělých a NŽ masters pro hráče umístěné na 1. - 3. místě žebříčku ESF
příslušné věkové kategorie. Je-li takových hráčů více, jsou nasazeni ve stejném pořadí od nejlepšího, jako v
žebříčku ESF

b.

nadřazenost NŽ dospělých nad NŽ masters pro hráče umístěné na pozicích dle následující tabulky. Je-li
takových hráčů více, jsou nasazeni ve stejném pořadí od nejlepšího, jako v NŽ dospělých.

Věkové kategorie
+35
+40
+45
+50
+55
+60
+65
+70
+75

I.

umístění hráče na NŽ dospělých
Muži
Ženy
1 - 50
1 - 20
1 - 75
1 - 30
1 - 100
1 - 40
není nadřazen
není nadřazen
není nadřazen
není nadřazen
není nadřazen
není nadřazen
není nadřazen
není nadřazen
není nadřazen
není nadřazen
není nadřazen
není nadřazen

PRÁVA A POVINNOSTI HRÁČE PŘED ZAHÁJENÍM A V PRŮBĚHU TURNAJE

Čl.140 Hráč je povinen:
•
dodržovat všechna ustanovení pravidel squashe a řádů a předpisů ČASQ
•
prokázat svou totožnosti platným průkazem totožnosti osobě pověřené pořadatelem turnaje nebo
zástupci řídícího orgánu. Totožnost je možné prokázat i prostřednictvím webové aplikace ČASQ, kde jsou
uvedena osobní data hráče a jeho fotografie.
•
nastoupit ve vhodném squashovém oblečení
•
řídit se organizačními pokyny turnajového výboru
•
nepoužívat zakázané látky považované za doping a na výzvu pořadatele se podrobit dopingové zkoušce
•
sehrát v jednom dni v hlavní soutěži nejvíce
o
3 zápasy v turnajích výkonnostní kategorie A ve věkové kategorii dospělých (do tohoto počtu se
počítají všechny zápasy uvedené v hracích pavoucích (BYE, SCR, volný los apod.)
o
6 zápasů ve všech ostatních výkonnostních a věkových kategoriích turnajů (do tohoto počtu se
počítají všechny zápasy uvedené v hracích pavoucích (BYE, SCR, volný los apod.)
•
odehrát v turnaji vždy minimálně dva z vypsaných zápasů (do tohoto počtu se nezapočítává BYE, ale
počítá se skreč)
•
na výzvu pořadatele rozhodovat zápasy turnaje, kterého se účastní
Čl.141 Hráč má právo:
•
mezi jednotlivými zápasy na minimálně 60 minut přestávky
•
mezi jednotlivými zápasy od čtvrtfinále výše v hlavním pavouku na minimálně 90 minut přestávky mezi
jednotlivými zápasy
•
rozhoduje-li v průběhu turnaje jiné zápasy, má po ukončení rozhodování takového zápasu právo na 20
minut přestávky před nastoupením ke svému dalšímu zápasu a to i v případě, že již uplynula lhůta dle
předcházejících odstavců tohoto článku
•
v průběhu zápasu požádat prostřednictvím rozhodčího o přítomnost hlavního rozhodčího
Česká asociace squashe z.s. * Zátopkova 100/2 * 160 17 Praha 6 - Strahov * IČ: 481 32 217
+420 776 814 960 * info@czechsquash.cz * www.czechsquash.cz

Soutěžní a klasifikační řád ČASQ
Platnost od 1.8.2017
Stránka 23 z 46

Čl.142 Odstoupí-li hráč z turnaje aniž by odehrál minimální počet vypsaných zápasů dle SŘ či nedokončí-li již rozehraný
zápas z jakéhokoliv důvodu, jež je v rozporu s pravidly squashe či předpisy ČASQ (vyjma zranění, vyšší moci
apod.):
•
je povinen uhradit ve prospěch ČASQ poplatek ve výši 500,-Kč a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy
k odstoupení došlo
•
nebudou mu započítány body získané v turnaji do příslušného NŽ
•
nemůže již dále v turnaji pokračovat
Čl.143 Nezúčastní-li se přihlášený hráč turnaje:
•
po řádné omluvě:
o v případě první omluvy za jeden rok zpětně:
 nebudou mu započítány body získané v turnaji do příslušného NŽ
o v případě druhé a další omluvy za rok zpětně:
 bude mu za takovýto turnaj jako bodový zisk připsána tzv. disciplinární nula (0 bodů) a to
na období následujících šesti měsíců po měsíci, v němž se turnaj uskutečnil
•
bez řádné omluvy:
o bude disciplinárně potrestán dle příslušných ustanovení disciplinárního řádu ČASQ
o bude mu za takovýto turnaj jako bodový zisk připsána tzv. disciplinární nula (0 bodů) a to na období
následujících šesti měsíců po měsíci, v němž se turnaj uskutečnil

J.

PROTESTY Z TURNAJŮ JEDNOTLIVCŮ

Čl.144 Protesty z turnajů jednotlivců může hráč nebo zástupce klubu podat následujícím způsobem:
•
pořadateli nebo řediteli turnaje písemnou formou ve dvojím vyhotovení a to nejpozději do okamžiku
ukončení turnaje. V tomto případě vrátí pořadatel nebo ředitel turnaje jedno vyhotovení s potvrzením o
podání protestu protestujícímu. Druhé vyhotovení pak pořadatel nebo ředitel turnaje zašle
elektronickou poštou, nejpozději následující pracovní den po skončení turnaje, příslušné komisi a v kopii
na sekretariát ČASQ.
•
příslušné komisi nebo na sekretariát ČASQ doporučenou nebo elektronickou poštou, případně
prostřednictvím členského vstupu ve webové aplikaci ČASQ. V tomto případě musí protestující odeslat
protest nejpozději do tří (3) dnů po ukončení turnaje.
Čl.145 Protest musí obsahovat minimálně tyto údaje:
•
jméno, příjmení a číslo registrace hráče, který protest podává a jeho klubovou příslušnost
•
údaj, proti porušení kterého ustanovení předpisů ČASQ se protest podává
•
jméno, příjmení, případně číslo registrace dalších hráčů nebo osob, kterých se protest týká
•
jméno, příjmení, případně číslo registrace svědků události
•
údaj, čeho se protestující domáhá
•
datum podání
Čl.146 Protestující je povinen uhradit při podání protestu poplatek ve prospěch ČASQ ve výši 1.000,- Kč, nejpozději do 5
dnů od data podání protestu. Úhradou se rozumí připsání částky na účet ČASQ. Neuhradí-li protestující poplatek
řádně a včas, příslušná komise protest zamítne. V případě uznání oprávněnosti protestu má protestující právo na
vrácení zaplaceného poplatku v plném rozsahu.
Čl.147 Zjistí-li účastník turnaje nebo zástupce klubu, že jsou na webových stránkách ČASQ nebo ve zveřejněných
výsledkových listinách mylně publikované výsledky turnaje, či tyto obsahují chyby, je oprávněn podat podnět
příslušné komisi na revizi těchto výsledků. V tomto případě nehradí protestující žádný poplatek. Žádost podává
elektronickou poštou na příslušnou komisi. Takovýto podnět je možno podat nejpozději do 1 roku po ukončení
turnaje.

V. SOUTĚŽE DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH
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A.

HRACÍ ŘÁD PRO SOUTĚŽE DRUŽSTEV

Čl.148 Soutěží družstev pořádaných ČASQ se mohou účastnit pouze družstva řádně registrovaná prostřednictvím svých
klubů do soutěží ČASQ. Družstva jsou složena výhradně z hráčů, kteří jsou řádnými členy ČASQ registrovanými do
soutěží.
Čl.149 Do soutěže družstev pro nadcházející sezónu se může družstvo přihlásit do 15.8. příslušného kalendářního roku
(není-li VV ČASQ stanoveno před sezónou jinak) a to pouze prostřednictvím klubu.
Čl.150 Soutěže družstev se hrají jako dlouhodobé soutěže systémem vyhlášeným ČASQ.
Čl.151 Soutěže družstev se hrají ve více výkonnostních úrovní (ligách), v nichž mohou být družstva ještě rozdělena do
více skupin.
Čl.152 Soutěž družstev je naplánována do jednotlivých ligových kol. Za ligové kolo se považuje jednotlivé utkání, které
odehrají dvě družstva proti sobě. Tato ligová kola mohou být sloučena do trojutkání či víceutkání tak, že
v jednom termínu a jednom místě odehraje více družstev současně více ligových kol. V případě potřeby je možné
naplánovat větší počet družstev pro vzájemná utkání na jedno místo, nesmí však nastat rozpor s jiným předpisem
ČASQ, zejména pokud jde o počet odehraných utkání v jednom dni a časový odstup jednotlivých zápasů.
Čl.153 V soutěži družstev nastupují k jednomu utkání v:
•
soutěžích mužů 4 hráči
•
soutěžích žen
3 hráčky
Minimální počet hráčů, kteří nastupují za družstvo, je o jednoho méně, než je shora uvedeno, v tomto případě
odpadá zápas hráčů na posledním pořadí.
Čl.154 Každé družstvo má svého kapitána, který je jediným partnerem pro jednání s pořadatelem utkání. Kapitán musí
být starší 17-ti let. Pokud není kapitán přítomen, přebírá tuto úlohu nejvýše nasazený hráč starší 17-ti let. Pokud
jsou všichni zúčastnění hráči mladší 17-ti let, přebírá úlohu kapitána nejstarší z nich. Kapitán družstva může
delegovat na svoji pozici jinou osobu s českým občanstvím a to písemnou formou se svým podpisem a razítkem
příslušného klubu.
Čl.155 V utkání družstev proti sobě nastupují v jednotlivých zápasech vždy hráči nasazení na stejné pozici (hráč č.1
jednoho družstva proti hráči č.1 družstva druhého, hráč č.2 jednoho družstva proti hráči č.2 družstva druhého,
…….).
Čl.156 Formát utkání musí být vždy stanoven příslušnou komisí písemným předpisem. Pořadí zápasů musí odpovídat
propozicím vydaným ČASQ (viz. příloha č.14 „Pořadí zápasů při utkání družstev“).
Čl.157 Hrací systém a nasazení družstev do soutěží jsou vždy zveřejněny a specifikovány v samostatném předpisu
vydaném VV ČASQ (viz. příloha č.22 „Hrací systém soutěží družstev pro sezónu …..“) a to vždy na začátku nové
sezóny k datu 1.9. příslušného kalendářního roku s tím, že pracovní verze tohoto předpisu, s ohledem na
přihlašování družstev do soutěží, je vždy zveřejněna k 1.8. příslušného kalendářního roku.
Čl.158 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
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•

sezóně v soutěži družstev nejvíce bodů, případně s druhým nejvyšším počtem bodů atd.
rozhodne o obsazení takového místa SK

Čl.159 Jestliže jsou v jedné skupině určité ligové soutěže dvě (nebo více) družstev jednoho klubu, nesmí svá vzájemná
utkání odehrát v posledních 4 kolech základní části soutěže, je-li to možné vzhledem k hracímu systému a počtu
účastníků.
Čl.160 Účastníci soutěže družstev jsou ČASQ informováni následujícími dokumenty vydávanými každoročně, vždy
před zahájením soutěží družstev o:
•
termínech utkání kalendářem akcí
•
pořadateli a časech zahájení jednotlivých utkání rozpiskami utkání jednotlivých skupin soutěže družstev
•
místě utkání seznamem domácích kurtů jednotlivých družstev
•
kontaktech na kapitány družstev soupeřů soupiskami jednotlivých družstev.
Čl.161 Řádným termínem utkání soutěže družstev dospělých, pokud není stanoveno jinak zvláštním předpisem nebo
rozhodnutím příslušné komise uvedeným v rozpiskách utkání jednotlivých skupin soutěže družstev, je vždy
sobota a neděle dle kalendáře akcí se začátkem utkání ve 12:00 hodin.
Čl.162 Není-li stanoveno řídicími orgány jinak, je pořadatelem utkání vždy družstvo, které je uvedeno v rozlosování
soutěže na prvním místě a je označeno jako domácí. Ostatní družstva jsou označena jako hosté, popř. hosté I
nebo hosté II.
Čl.163 Pořadatel není povinen informovat soupeře o termínu a místě konání utkání soutěže družstev, pokud jsou v
souladu s aktuálně platnými dokumenty ČASQ.
Čl.164 Pořádající družstvo (pořadatel) se může vzdát pořadatelství utkání a to následujícím způsobem:
a. ve prospěch jiného družstva pouze se souhlasem všech zúčastněných družstev daného utkání. Tuto
skutečnost, včetně písemného souhlasu všech zúčastněných družstev, musí pořadatel písemně
nahlásit a doložit příslušné komisi nejméně 7 dní před zahájením utkání. Příslušná komise pak o této
změně rozhodne s definitivní platností nejméně 5 dní před zahájením utkání. Pokud příslušná komise
rozhodne o změně pořadatele konání utkání, musí být takováto změna uvedena na webových
stránkách ČASQ Za tuto změnu je pořadatel, který o změnu požádal, povinen zaplatit poplatek ve výši
1.000,- Kč na účet ČASQ
b. ze závažných důvodů jako je např. vyšší moc a podobně. V tomto případně požádá pořadatel
příslušnou komisi o přidělení pořadatelství jinému družstvu. Pokud příslušná komise rozhodne o
změně pořadatele konání utkání, musí být takováto změna uvedena na webových stránkách ČASQ a
všechna zúčastněná družstva daného utkání musí být o této skutečnosti informována e-mailovou
zprávou. Za tuto změnu družstvo, které o změnu požádalo, neplatí žádný poplatek.
Čl.165 Každé družstvo může ze závažných důvodů požádat o změnu termínu předepsaného utkání (tzn. času, kdy se
odehraje předepsané utkání soutěže družstev). Takové družstvo je povinno poslat požadavek na takovouto
změnu všem účastníkům utkání a na příslušnou komisi ČASQ nejpozději 14 dní před termínem utkání, včetně
navrhovaného nového termínu utkání. Nedojde-li mezi zúčastněnými družstvy k dohodě ohledně nově
navrženého termínu utkání, rozhodne o tomto s definitivní platností příslušná komise. Pokud příslušná komise
rozhodne o změně termínu konání utkání, nový čas nebo termín konání, musí být příslušnou komisí schválen
nejpozději 7 dnů před zahájením utkání a změna musí být uvedena na webových stránkách ČASQ. Za tuto změnu
je družstvo, které o změnu požádalo, povinno zaplatit poplatek ve výši 1.000,- Kč na účet ČASQ vyjma případů, že
se jedná o žádost o přeložení z důvodu reprezentace ČASQ nebo vyšší moci.
Čl.166 Příslušná komise může z velice závažných důvodů, či z důvodů vyšší moci, rozhodnout o změně pořadatele či
termínu předepsaného utkání soutěže družstev. Nedojde-li mezi zúčastněnými družstvy k dohodě ohledně nově
navrženého termínu utkání, rozhodne o tomto s definitivní platností příslušná komise. Pokud příslušná komise
rozhodne o takovéto změně, musí být uvedena na webových stránkách ČASQ a všechna zúčastněná družstva
daného utkání musí být o této skutečnosti informována e-mailovou zprávou. Za takovouto změnu se neplatí
žádný poplatek.
Čl.167 V utkáních nejnižších soutěží družstev mužů a žen, lze změnit termín předepsaného utkání bez udání důvodu
pouze po vyslovení souhlasu kapitánů všech zúčastněných družstev daného utkání. Tento souhlas musí být zaslán
elektronicky na mailové adresy kapitánů, nebo jimi pověřených osob, všech účastníků daného utkání.
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V takovémto případě nemusí příslušná komise ČASQ vyslovovat souhlas se změnou termínu konání utkání a jen ji
vezme na vědomí. Pořadatel utkání musí ovšem příslušnou komisi ČASQ o této skutečnosti prokazatelně
informovat, a to elektronicky mailem, minimálně jeden kalendářní den před zahájením daného utkání s tím, že
současně v kopii zašle souhlas všech kapitánů zúčastněných družstev. Podmínkou pro takovouto změnu termínu
utkání je, že tato utkání budou odehrána ve stejném kalendářním týdnu, jak je uvedeno v rozpiskách utkání
jednotlivých skupin soutěže družstev. Za takovouto změnu družstva neplatí žádné poplatky.
Čl.168 Pořádající družstvo (pořadatel) může ze závažných důvodů požádat o změnu adresy domácích kurtů (tzn. místa,
kde bude pořádat předepsané utkání soutěže družstev). Pořadatel je povinen poslat požadavek na změnu všem
účastníkům utkání a na příslušnou komisi ČASQ nejpozději 14 dní před termínem utkání. Nové místo konání musí
být příslušnou komisí schváleno nejpozději 7 dnů před zahájením utkání a změna musí být uvedena na webových
stránkách ČASQ. Za tuto změnu je pořadatel povinen zaplatit poplatek ve výši 1.000,- Kč na účet ČASQ. Družstvo
může požádat o prominutí poplatku, pokud změnu adresy domácích kurtů zapříčili objektivní důvody či vyšší moc
(zavření squash centra jehož klub nebyl majitelem apod.).
Čl.169 Pořadatel je zejména povinen:
•
uspořádat utkání v řádném termínu na regulérních kurtech
•
zajistit pro:
o každé jednotlivé dvojutkání 1 - 2 kurty v závislosti na hracím systému
o každé jednotlivé trojutkání 2 kurty
o utkání extraligy mužů 1 - 3 kurty v závislosti na hracím systému
o utkání extraligy žen 1 - 3 kurty v závislosti na hracím systému
•
zajistit, aby celé utkání bylo sehráno bez přerušení na uvedených kurtech jako jeden celek a to i v
případě není-li z jakéhokoliv důvodu jeho účastníkem.
•
označit místo určené pro prezentaci družstev a umožnit prezentaci zúčastněných družstev ve stanovené
době
•
zkontrolovat soupisky zúčastněných družstev a totožnost jednotlivých hráčů (pokud mu nejsou osobně
známi)
•
převzít od kapitánů družstev písemné nominace k jednotlivým utkáním (viz příloha č. 17 "Nominace
hráčů pro utkání družstev")
•
zahájit zápasy ve stanovenou dobu po skončení doby prezentace
•
zajistit rozhodčího pro utkání v souladu s platnými předpisy ČASQ
•
zajistit dostatečný počet předepsaných míčů
•
zajistit po celou dobu utkání regulérní podmínky na kurtech i mimo kurty
•
průběžně vést zápis z utkání soutěže družstev (viz příloha č.16 "Zápis utkání soutěže družstev")
•
zajistit po celou dobu utkání přístup k výsledkům kapitánům zúčastněných družstev
•
ihned po ukončení vyhotovit zápis z utkání soutěže družstev včetně konečných výsledků, potvrdit zápis
podpisy zástupců jednotlivých družstev a kopii zápisu předat na místě každému zúčastněnému družstvu,
pokud se nedohodnou jinak
•
doručit výsledky utkání extraligy mužů a žen nejpozději do 23,59 hod. dne, ve kterém bylo utkání
dokončeno a to zadáním výsledků ve webové aplikaci ČASQ, případně vyplněním formulářů na
webových stránkách ČASQ nebo odesláním vyplněných formulářů elektronickou poštou na sekretariát
ČASQ
•
doručit výsledky utkání, s výjimkou extraligy mužů a žen, nejpozději do dvou pracovních dnů
následujících po dni, ve kterém bylo utkání dokončeno a to zadáním výsledků ve webové aplikaci ČASQ,
případně vyplněním formulářů na webových stránkách ČASQ nebo odesláním vyplněných formulářů
elektronickou poštou na sekretariát ČASQ
•
přijmout od kapitánů zúčastněných družstev startovné 250,-Kč za družstvo za každé jednotlivé utkání a
vystavit řádné potvrzení.
Čl.170 Hostující družstvo je zejména povinno:
•
dostavit se do místa utkání ve stanoveném čase a řádně se prezentovat
•
zaplatit startovné 250,-Kč za každé jednotlivé utkání.
Čl.171 Pokud je na utkání soutěže družstev nominován hlavní rozhodčí, řídí utkání, trojutkání či víceutkání, v souladu s
pravidly squashe, předpisy ČASQ a rozpisem zápasů. Hlavní rozhodčí má mimo jiné tyto pravomoci:
•
rozhoduje s konečnou platností ve všech otázkách výkladu pravidel squashe
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•
•
•

rozhoduje s konečnou platností o způsobilosti kurtů a míčů ke hře, přípustnosti úboru hráčů
dohlíží na ukázněné vystupování hráčů, rozhoduje o skrečování zápasů a stanoví, zda hráč může
nastoupit k dalším zápasům
je zodpovědný za vyhotovení zápisu o utkání.

Čl.172 Pokud není utkání rozhodováno oficiálním rozhodčím nominovaným ze strany ČASQ, jsou jednotlivé zápasy
v utkáních družstev povinni rozhodovat zúčastnění hráči. V případě utkání je zápas povinna rozhodovat dvojice
rozhodčích, složená z hráčů každého ze zúčastněných družstev. V případě trojutkání hráči třetího družstva.
Čl.173 O každém utkání se pořizuje zápis na předepsaném tiskopise (viz příloha č.16 "Zápis utkání soutěže družstev").
Zápis musí být vyplněn ve všech rubrikách a podepsán kapitány zúčastněných družstev, rozhodčími jednotlivých
zápasů, případně hlavním rozhodčím utkání. Zápis o utkání musí být vypracován v tolika vyhotoveních, aby kopii
dostalo každé zúčastněné družstvo, resp. jeho kapitáni.
Čl.174 Vítěz utkání dvou družstev se určuje podle následujícího klíče:
•
větší počet vítězných zápasů
•
větší počet vítězných setů vzájemných zápasů
•
větší počet vítězných míčů vzájemných zápasů
•
vítězství hráče nasazeného jako č.1 .
Čl.175 O pořadí v tabulce družstev rozhoduje v uvedeném pořadí:
•
větší počet získaných bodů
•
větší počet vyhraných utkání družstev
•
vetší počet vyhraných zápasů jednotlivců
•
větší rozdíl počtu vyhraných a prohraných setů
•
větší rozdíl počtu vyhraných a prohraných míčů
•
v případě rovností všech výše uvedených kritérií rozhoduje o pořadí tabulka výsledků vzájemných utkání
dvou nebo více družstev, která dosáhla rovnosti
•
bude-li i v tomto případě rovnost všech výše uvedených kritérií, rozhodne o pořadí los.
Čl.176 Za plnění povinností družstva a jeho kapitána odpovídá klub.

B.

SOUPISKY DRUŽSTEV

Čl.177 Součástí přihlášky družstva musí být vyplněná soupiska družstva (viz příloha č.15 „Soupiska družstva“). Soupisku
je možno vyplnit a podat:
•
ve webové aplikaci ČASQ pod přístupem klub
•
v elektronické podobě na sekretariát ČASQ.
Čl.178 Platné soupisky jednotlivých družstev musí být zveřejněny sekretariátem ČASQ na webových stránkách ČASQ
vždy minimálně 7 dní před plánovaným začátkem utkání daného družstva. Družstvo je povinno si platnou
soupisku stáhnout z webových stránek ČASQ a vytisknout pro případné předložení před zahájením utkání.
Čl.179 Originál vyhotovení soupisky potvrzený orgánem ČASQ je uložen na sekretariátu ČASQ.
Čl.180 Za správnost soupisek v plné míře odpovídá klub a to bez ohledu na to, zda řídicí orgán soutěže neopravil
nesprávnosti na soupisce.
Čl.181 Na soupisce může být uveden neomezený počet hráčů včetně hráčů s jiným než českým občanstvím.
Čl.182 Na soupisku družstva může klub napsat pouze hráče, kteří jsou řádnými členy ČASQ registrovanými do soutěží s
půlroční nebo roční platnou registrací za:
•
mateřský klub, nebylo-li takovému hráči povoleno hostování do jiného klubu
•
jiný klub na základě povoleného hostování.
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Čl.183 Aby družstvo mohlo být zaregistrováno k soutěži družstev, musí soupiska obsahovat minimálně dále uvedené
počty hráčů s českým občanstvím s roční registrací do soutěží. Do tohoto počtu se nezapočítávají hostující hráči a
hráči uvedení na soupiskách více družstev (pendl).
•
pro soutěž mužů
- 3 stálé hráče
•
pro soutěž žen
- 2 stálé hráčky.
Čl.184 Hráč může být uveden na soupisce maximálně dvou družstev jednoho klubu a to pouze v případě, že uvedená
družstva nehrají stejnou výkonnostní úroveň soutěže (ligu).
Čl.185 Hráč, který odehrál v rámci jednoho klubu v soutěži družstev určité výkonnostní úrovně (ligy) tři a více
jednotlivých zápasů, může ve stávajícím soutěžním období dále startovat v rámci stejného klubu již pouze v této a
ve vyšší výkonnostní úrovni soutěží (lize) a nemůže již být dále uveden na soupisce družstva v jakékoliv nižší
výkonnostní úrovni soutěží (lize). Ve smyslu tohoto článku se nezapočítávají:
• zápasy odehrané v soutěži družstev za tento klub v případě, že hráč ve stávajícím soutěžním období
přestoupil a nastoupí za nový mateřský klub v souladu s platnými předpisy ČASQ.
• zápasy odehrané ženami v soutěži žen do soutěže mužů.
Čl.186 Soupisky družstva lze upravovat a měnit v průběhu celé sezóny a po celou dobu konání soutěže a to v
následovně:
•
klub může registrovaného hráče klubu, který dosud není na soupisce družstva uveden, kdykoliv na
soupisku družstva doplnit, splňuje-li ostatní ustanovení tohoto SŘ
•
klub může registrovaného hráče, který dosud za družstvo nenastoupil ani v jednom zápase a za žádné
družstvo klubu doposud v soutěži družstev nestartoval, kdykoliv ze soupisky vyškrtnout.
Čl.187 Aby byly změny na soupiskách schváleny příslušnou komisí, musí být nahlášeny klubem nejpozději 14 dní před
plánovaným začátkem utkání daného družstva.
Čl.188 Za provedení změny na soupisce je stanoven administrativní poplatek ve výši dané Registračním a přestupním
řádem ČASQ

C.

PREZENTACE K UTKÁNÍ DRUŽSTEV A NOMINACE HRÁČŮ K ZÁPASŮM

Čl.189 Za nominaci hráčů k utkání zodpovídá kapitán družstva.
Čl.190 Kapitáni všech zúčastněných družstev jsou povinni předat pořadateli (rozhodčímu) při prezentaci nominaci
hráčů k jednotlivým utkáním písemně (viz. příloha č.17 „Nominace hráčů pro utkání soutěže družstev“). Na
požádání jsou povinni předložit platnou soupisku družstva.
Čl.191 Prezentace začíná 30 minut a končí 15 minut před stanoveným začátkem utkání. Nominaci družstva pouze z
přítomných hráčů předkládají současně kapitáni všech družstev nejpozději do konce prezentace. Jestliže hráč
není přítomen v době prezentace, nesmí být uveden v nominaci a nemůže nastoupit k utkání.
Čl.192 V případě, že se některé družstvo neprezentuje v předepsaném čase, bude jeho utkání kontumováno. O tomto je
povinen sepsat zápis pořadatel utkání, případně hlavní rozhodčí nebo delegát utkání, jeli přítomen. Pokud
družstva k utkání, i přes skutečnost, že se některé neprezentuje v předepsaném čase, nastoupí a utkání odehrají,
nelze již zpětně kontumaci požadovat.
Čl.193 Pořadatel po ukončení prezentace ihned informuje všechna družstva o nominacích k zápasům a stanoví pořadí
zápasů včetně rozhodčích jednotlivých zápasů.
Čl.194 Hráč, který není schopen prokázat svou totožnost, nemůže být uveden v nominaci k utkání a nemůže nastoupit
k utkání. Pro ověření totožnosti je možné použít webovou aplikaci ČASQ, kde jsou uvedeny všechny potřebné
údaje o hráči včetně fotografie. Průkaz pro ověření totožnosti musí obsahovat fotografii, jméno a příjmení hráče
a rok narození.
Čl.195 Družstvo, které nepředloží platnou soupisku, nemůže nastoupit k utkání. Pro ověření aktuální soupisky je možné
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použít webovou aplikaci ČASQ, kde jsou uvedeny všechny potřebné údaje o družstvu a hráčích na soupisce. Za
platnou soupisku se považuje vytištěná soupiska, stažená z webových stránek ČASQ nebo zaslaná sekretariátem
ČASQ.
Čl.196 Za každé družstvo může být před zahájením utkání písemně nominován jeden náhradník, pouze však
z přítomných hráčů. Tento hráč nemůže být předem nominován na žádné pozici k žádnému utkání a na
nominačním lístku musí být jasně vyznačeno, že se jedná o náhradníka. V případě, že dojde v průběhu utkání
ke zranění některého z hráčů, je družstvo oprávněno na jeho pozici do dalších zápasů nasadit nominovaného
náhradníka bez ohledu na jeho postavení na NŽ. Jakmile za družstvo nastoupí náhradník, pak hráč kterého
nahradil už nemůže za družstvo v rámci tohoto utkání, dvojutkání, trojutkání nebo víceutkání, vypsaných na
tentýž kalendářní den, nastoupit.
Čl.197 V baráži může k utkání za družstvo nastoupit pouze hráč uvedený na platné soupisce družstva, který za toto
družstvo odehrál minimálně tři zápasy v základní části soutěže. Za odehraný zápas pro účely tohoto článku se
považuje i pokud hráč zvítězil bez boje (BYE, SCR, volný los a pod.) nebo zápas rozehrál, ale nedokončil a prohrál
jej skrečí. Pokud hráč ke svému zápasu, ke kterému je nominován, vůbec nenastoupí, nerozehraje ani jednu
výměnu a prohraje takovýto zápas skrečí, nepovažuje se takovýto zápas za odehraný pro účely tohoto článku.
Čl.198 V play-off extraligy může k utkání za družstvo nastoupit pouze hráč uvedený na platné soupisce družstva, který za
toto družstvo odehrál minimálně tři zápasy v základní části extraligy nebo hráč s českým občanstvím uvedený na
platné soupisce družstva, který je členem daného klubu a je registrovaný k soutěžím ČASQ více jak jeden rok a
nikde během této doby nehostoval. Za odehraný zápas pro účely tohoto článku se považuje i pokud hráč zvítězil
bez boje (BYE, SCR, volný los a pod.) nebo zápas rozehrál, ale nedokončil a prohrál jej skrečí. Pokud hráč ke
svému zápasu, ke kterému je nominován, vůbec nenastoupí, nerozehraje ani jednu výměnu a prohraje takovýto
zápas skrečí, nepovažuje se takovýto zápas za odehraný pro účely tohoto článku.
Čl.199 Utkání je zahájené, jestliže je v prvním zápase odehrán první míč.
Čl.200 Pokud není zápas mezi dvěma hráči dohrán z důvodu odstoupení či diskvalifikace nebo jiného důvodu na straně
jednoho z hráčů, zapíše se do zápisu o utkání výsledek dosažený na kurtě v momentě ukončení zápasu s tím, že
nedokončené sety a míče jsou přiznány druhému hráči (např. v zápase mezi hráči č.1 a č.2 dojde k ukončení
zápasu z důvodu zranění hráče č.2 za stavu 11/7, 8/11 a 3/5, zapíše se výsledek zápasu 3/1 a sety 11/7, 8/11,
11/5 a 11/0 ve prospěch hráče č.1).
Čl.201 Jestliže k utkání nastoupí hráči, kteří nejsou uvedeni na platné soupisce, budou jejich družstvu skrečovány zápasy
od první špatně nasazené pozice dolů, včetně této pozice a to v poměru 0 : 3 sety a 0 : 33 míče.
Čl.202 Jestliže nominovaní hráči nastoupí k utkání ve špatném pořadí, budou jejich družstvu skrečovány zápasy od první
špatně nasazené pozice dolů, včetně této pozice a to v poměru 0 : 3 sety a 0 : 33 míče.
Čl.203 Družstvo, které nenastoupí k utkání s předepsaným minimálním počtem hráčů, je družstvo neúplné a jeho zápasy
budou skrečovány ve prospěch družstva úplného dle následujícího klíče:
•
v soutěži družstev mužů
4 : 0 zápasy,
12 : 0 sety,
132 : 0 míče
•
v soutěži družstev žen
3 : 0 zápasy,
9 : 0 sety,
99 : 0 míče.
Čl.204 Výsledek utkání 2 neúplných družstev je 0 : 0 (zápasy, hry i míče). Každé neúplné družstvo bude potrestáno dle
disciplinárního řádu ČASQ.
Čl.205 Dostaví-li se družstvo k ligovému utkání mužů nebo žen nekompletní, avšak alespoň v minimálním počtu hráčů, je
takovéto družstvo povinno uhradit svému soupeři odškodné a to v extralize ve výši 1.000,-Kč a v ostatních
ligových soutěžích 250,-Kč. Toto odškodné je splatné při prezentaci družstva k danému utkání. Pokud takovéto
družstvo odškodné neuhradí, bude s ním zahájeno disciplinární řízení.
Čl.206 Nedostaví-li se družstvo k utkání nebo dostaví-li se v menším než minimálním počtu hráčů, je toto družstvo
povinno uhradit:
•
v extralize
o
pořadateli utkání odškodné ve výši 5.000,-Kč
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o
soupeři, k jehož utkání se takovéto družstvo nedostavilo, odškodné ve výši 5.000,-Kč
v ostatních soutěžích
o
pořadateli utkání odškodné ve výši 1.000,-Kč
o
soupeři, k jehož utkání se takovéto družstvo nedostavilo, odškodné ve výši 1.000,-Kč
Pokud se však družstvo nedostaví k utkání po písemné omluvě, zaslané elektronickou poštou na všechna
zúčastněná družstva a sekretariát ČASQ nejméně 14 dnů předem, uvedené poplatky neplatí. Družstvo je povinno
si doručení omluvy ověřit.
•

Čl.207 Pokud se družstvo hrající soutěž družstev více než dvakrát k utkání, trojutkání či víceutkání, nedostaví, nebo
se dostaví v nedostatečném počtu, bez adekvátní omluvy nebo objektivních příčin, bude takovéto družstvo
vyloučeno ze soutěže družstev a v následujícím ročníku má právo být zařazeno pouze do nejnižší soutěže, a to
za předpokladu, že vyrovná veškeré závazky vůči ČASQ a ostatním družstvům a splní veškeré podmínky
stanovené pro přijetí družstva do soutěže. Za utkání, trojutkání či víceutkání, se pro účely tohoto článku
považují utkání vypsaná na jeden kalendářní den dle dokumentů ČASQ.
Čl.208 V případě, že družstvo z jakéhokoliv důvodu nedokončí soutěž družstev (včetně vyloučení ze soutěže), je povinno
zaplatit na účet ČASQ mimořádný poplatek ve výši 5.000,-Kč. V případě nezaplacení tohoto poplatku nemohou
žádná družstva klubu nadále startovat v žádné z ligových soutěží.

D.

NASAZENÍ HRÁČŮ K UTKÁNÍM A BODOVÝ ZISK ZE SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV

D.1 MUŽI
Čl.209 Nasazení hráčů do soutěží družstev se provádí podle aktuálního umístění na příslušném NŽ, který je platný ke dni
utkání. Pro nasazování současně platí dále uvedená pravidla s tím, že z uvedených pravidel dle bodu a., b. nebo c.
se vybere vždy to, které řadí hráče na nejvyšší nasazení.
a. nadřazenost žebříčku PSA nad národním žebříčkem ČASQ pro hráče umístěné na 1.-150. místě na
žebříčku PSA
b. nadřazenost národního žebříčku hráčů se slovenským nebo polským občanstvím nad národním
žebříčkem ČASQ se řídí následující tabulkou

Pozice na
příslušném
národním
žebříčku

c.

Nasazení na danou pozici
národního žebříčku ČASQ
před další následující
Muži
Slovensko

Polsko

1

za 8

za 15

2

za 11

za 20

3

za 14

za 25

4

za 17

za 30

5

za 20

za 35

………

………

………

10

za 35

za 60

11

za 38

bez nasazení

………

………

bez nasazení

20

za 65

bez nasazení

21

bez nasazení

bez nasazení

………

bez nasazení

bez nasazení

nadřazenost ostatních zahraničních hráčů, kteří nefigurují na příslušném žebříčku PSA, může definovat
na základě posouzení jejich výkonnosti Sk podle svého uvážení, s přihlédnutím k postavení daného
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hráče na jeho národním žebříčku, popř. minulém umístění na žebříčcích PSA nebo ESF, tato
nadřazenost se stanoví vždy na celou aktuální sezónu.
Čl.210 V soutěži družstev mužů, mimo nejvyšší soutěž, může být nominována k utkání jedna žena. Žena startující v
soutěži družstev mužů se nasazuje podle jejího postavení na NŽ mužů.
Čl.211 Bodový zisk družstva do pořadí soutěže družstev je dán následující tabulkou
výsledek
4:0
3:1
2:2 vítězství
2:2 prohra
1:3
0:4
kontumace

bodů
6
5
4
3
2
1
0

poznámka
taktéž pro výhru 3:0, pokud družstva přijedou ve 3 hráčích
taktéž pro výhru 2:1, pokud družstva přijedou ve 3 hráčích
taktéž pro prohru 1:2, pokud družstva přijedou ve 3 hráčích
taktéž pro prohru 0:3, pokud družstva přijedou ve 3 hráčích

Čl.212 Bodový zisk hráče do NŽ jednotlivců ČASQ ze zápasů v soutěži družstev se vypočte dle kritérií uvedených v tomto
článku.
a.

Každé výkonnostní úrovni – ligové soutěži a pozici hráče, na které je do utkání nasazen, odpovídá
příslušná bodová hodnota.
pozice hráče v
družstvu

b.

pozice 1

1 300

600

300

150

pozice 2
pozice 3
pozice 4

1 100
900
700

500
400
300

250
200
150

125
100
75

Tato bodová hodnota se dělí mezi oba hráče v závislosti na dosaženém výsledku zápasu dále
uvedeným způsobem.
Výsledek
3:0
bye, scr
3:1
3:2

c.
d.
e.
f.
g.

extraliga
1.liga
2.liga
3.liga
body dělené mezi hráče v zápase

vítěz bodů
100%
50%
80%
60%

poražený bodů
0%
0%
20%
40%

Pokud se družstvo dostaví k utkání s neúplným počtem hráčů, za neodehrané zápasy (bye) se do
hodnocení hráčů započítávají body dle odstavců a. a b. tohoto článku.
Pokud hráč z jakéhokoliv důvodu nedokončí již rozehraný zápas, do hodnocení hráčů se započítávají
body, dle odstavců a. a b. tohoto článku, dle výsledku zápasu, jak je uveden v zápise o utkání.
Pokud hráč skrečuje zápas (scr) bez nastoupení a rozehrání hry, do hodnocení hráčů se započítávají
body dle odstavců a. a b. tohoto článku.
Při dodatečné kontumaci výsledků jednotlivých zápasů (scr) nebo celého utkání, se výsledky do
hodnocení hráčů započítávají body dle odstavců a. a b. tohoto článku.
Při kontumaci utkání celého družstva se body hráčům do NŽ jednotlivců nezapočítávají.

D.2 ŽENY
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Čl.213 Nasazení hráček do soutěží družstev se provádí podle aktuálního umístění na příslušném NŽ, který je platný ke
dni utkání. Pro nasazování současně platí dále uvedená pravidla s tím, že z uvedených pravidel dle bodu a., b.
nebo c. se vybere vždy to, které řadí hráčku na nejvyšší nasazení.
a. nadřazenost žebříčku PSA nad národním žebříčkem ČASQ pro hráčky umístěné na 1.- 100. místě na
žebříčku PSA
b. nadřazenost národního žebříčku hráček se slovenským nebo polským občanstvím nad národním
žebříčkem ČASQ se řídí následující tabulkou
Nasazení na danou pozici
Pozice na
národního žebříčku ČASQ
příslušném
Ženy
národním
žebříčku
Slovensko
Polsko

c.

1

za 4

za 20

2

za 12

za 30

3

za 20

za 40

4

za 28

za 50

5

za 36

za 60

………

bez nasazení

bez nasazení

10

bez nasazení

bez nasazení

11

bez nasazení

bez nasazení

………

bez nasazení

bez nasazení

20

bez nasazení

bez nasazení

21

bez nasazení

bez nasazení

………

bez nasazení

bez nasazení

nadřazenost ostatních zahraničních hráček, které nefigurují na příslušném žebříčku PSA, může
definovat na základě posouzení jejich výkonnosti Sk podle svého uvážení, s přihlédnutím k postavení
dané hráčky na jejím národním žebříčku, popř. minulém umístění na žebříčcích PSA nebo ESF, tato
nadřazenost se stanoví vždy na celou aktuální sezónu.

Čl.214 Bodový zisk družstva do pořadí soutěže družstev je dán následující tabulkou
výsledek
3:0
2:1
1:2
0:3
kontumace

bodů
4
3
2
1
0

Poznámka
taktéž pro výhru 2:0, pokud družstva přijedou ve 2 hráčích
taktéž pro výhru 1:1, pokud družstva přijedou ve 2 hráčích
taktéž pro prohru 1:1, pokud družstva přijedou ve 2 hráčích
taktéž pro prohru 0:2, pokud družstva přijedou ve 2 hráčích

Čl.215 Bodový zisk hráček do NŽ jednotlivců ze zápasů v soutěži družstev se vypočte dle kritérií uvedených v tomto
článku.
a.

Každé výkonnostní úrovni – ligové soutěži a pozici hráčky, na které je do utkání nasazena, odpovídá
příslušná bodová hodnota.
pozice hráček
v družstvu

b.

extraliga
1.liga
body dělené mezi hráčky v zápase

pozice 1

1 300

600

pozice 2
pozice 3

1 100
900

500
400

Tato bodová hodnota se dělí mezi obě hráčky v závislosti na dosaženém výsledku zápasu dále
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uvedeným způsobem.
Výsledek
3:0
bye, scr
3:1
3:2
c.
d.
e.
f.
g.

E.

vítězka bodů
100%
50%
80%
60%

poražená bodů
0%
0%
20%
40%

Pokud se družstvo dostaví k utkání s neúplným počtem hráček, za neodehrané zápasy (bye) se do
hodnocení hráček započítávají body dle odstavců a. a b. tohoto článku.
Pokud hráčka z jakéhokoliv důvodu nedokončí již rozehraný zápas, do hodnocení hráček se započítávají
body, dle odstavců a. a b. tohoto článku, dle výsledku zápasu, jak je uveden v zápise o utkání.
Pokud hráčka skrečuje zápas (scr) bez nastoupení a rozehrání hry, do hodnocení hráček se započítávají
body dle odstavců a. a b. tohoto článku.
Při dodatečné kontumaci výsledků jednotlivých zápasů (scr) nebo celého utkání, se výsledky do
hodnocení hráček započítávají body dle odstavců a. a b. tohoto článku.
Při kontumaci utkání celého družstva se body hráčkám do NŽ jednotlivců nezapočítávají.

PROTESTY V SOUTĚŽÍCH DRUŽSTEV

Čl.216 Protest za družstvo může kapitán družstva nebo zástupce klubu podat následujícím způsobem:
•
pořadateli nebo hlavnímu rozhodčímu utkání písemnou formou ve dvojím vyhotovení a to nejpozději do
okamžiku podepsání zápisu o utkání družstev. V tomto případě vrátí pořadatel nebo hlavní rozhodčí
utkání jedno vyhotovení s potvrzením o podání protestu protestujícímu. Druhé vyhotovení pak
pořadatel nebo hlavní rozhodčí utkání zašle elektronickou poštou, nejpozději následující pracovní den po
skončení turnaje, příslušné komisi a v kopii na sekretariát ČASQ.
•
příslušné komisi nebo na sekretariát ČASQ doporučenou nebo elektronickou poštou, případně
prostřednictvím členského vstupu ve webové aplikaci ČASQ. V tomto případě musí protestující odeslat
protest nejpozději do tří (3) kalendářních dnů po ukončení utkání.
Čl.217 Protest musí obsahovat minimálně tyto údaje:
•
jméno, příjmení a číslo registrace zástupce družstva, který protest podává a jeho klubovou příslušnost
•
údaj, proti porušení kterého ustanovení předpisů ČASQ se protest podává
•
jméno, příjmení, případně číslo registrace dalších hráčů nebo osob, názvy družstev, kterých se protest
týká
•
jméno, příjmení, případně číslo registrace svědků události
•
údaj, čeho se protestující domáhá
•
datum podání.
Čl.218 Protestující je povinen uhradit při podání protestu poplatek ve výši 1.000,- Kč, nejpozději do 5 dnů od data
podání. Neuhradí-li protestující poplatek řádně a včas, příslušná komise protest odmítne. V případě uznání
oprávněnosti protestu má protestující právo na vrácení zaplaceného poplatku v plném rozsahu.
Čl.219 Zjistí-li účastník utkání družstev nebo zástupce klubu, že jsou na webových stránkách ČASQ nebo ve zveřejněných
výsledkových listinách mylně publikované výsledky utkání, či tyto obsahují chyby, je oprávněn podat podnět
příslušné komisi na revizi těchto výsledků. V tomto případě nehradí protestující žádný poplatek. Žádost podává
elektronickou poštou na příslušnou komisi. Takovýto podnět je možno podat nejpozději do 1 roku po ukončení
utkání.

V. SOUTĚŽE DRUŽSTEV JUNIORŮ
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A.

HRACÍ ŘÁD PRO SOUTĚŽE DRUŽSTEV

Čl.220 V soutěži družstev juniorů se koná pouze Mistrovství České republiky juniorů družstev (dále jen mistrovství),
které se pořádá jako mistrovství pro smíšená družstva chlapců a dívek a to ve věkových kategoriích do 15-ti a do
19-ti let.
Čl.221 Mistrovství je organizováno klubem řádně registrovaným v ČASQ pod kontrolou ČASQ a SK. Družstva se skládají
ze samostatných smíšených družstev pro chlapce a dívky do 15-ti let věku a samostatných smíšených družstev
pro chlapce a dívky do 19-ti let věku. Pro zařazení hráče do určité věkové kategorie je rozhodující věk, jehož
dosáhne hráč k poslednímu dni turnaje.
Čl.222 ČASQ může rozhodnout o pořadateli mistrovství maximálně na čtyři roky dopředu. Přihlášky musí být podány dle
pravidel daných řády ČASQ.
Čl.223 Klub, který organizuje mistrovství je povinen uzavřít s ČASQ smlouvu o pořadatelství a zaplatit ČASQ poplatek za
pořadatelství sjednaný v této smlouvě a to do 30-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy o pořadatelství. Pokud
tento poplatek není ze strany pořadatelského klubu zaplacen ve stanoveném termínu, bude tento navýšen o
0,05% za každý, byť i započatý kalendářní den zpoždění.
Čl.224 Pokud odstoupí klub, jemuž je pořadatelství přiděleno od pořádání mistrovství, uhradí ČASQ následující sankce,
mimo poplatek za pořádání dle čl. 176, není-li smluvně stanoveno jinak:
•
odstoupí-li 360 dní a více před startem mistrovství uhradí sankci ve výši 5.000,-Kč
•
odstoupí-li 180 až 359 dní před startem mistrovství uhradí sankci ve výši 10.000,-Kč
•
odstoupí-li 179 až 60 dní před startem mistrovství uhradí sankci ve výši 20.000,-Kč
•
odstoupí-li méně než 60 dní před startem mistrovství uhradí sankci ve výši 50.000,-Kč.
Čl.225 Pořádající klub předloží návrh propozic dle řádů ČASQ nejpozději 30 dní před konáním mistrovství.
Čl.226 Jednotlivé kluby, které se chtějí mistrovství účastnit, musí zaslat své přihlášky ČASQ nejpozději 14 dní před
zahájením mistrovství. Kluby neplatí startovné.
Čl.227 Pokud se klub odhlásí od účasti na mistrovství poté, co se již přihlásil, nebo pokud odstoupí v průběhu
mistrovství, je povinen uhradit ve prospěch ČASQ poplatek ve výši 5.000,- Kč za každé družstvo.
Čl.228 Technickým ředitelem mistrovství je předseda SK. Ten bude působit jako hlavní kontakt s pořadatelským klubem
a bude spoluzodpovědný za celkovou organizaci mistrovství.
Čl.229 Nejméně 30 dnů před datem zahájení mistrovství je pořadatelský klub povinen jmenovat ředitele mistrovství.
Ředitel mistrovství odpovídá za celkový průběh mistrovství. V případě jakýchkoliv protestů, odvolání nebo
nestandardních situací v průběhu mistrovství je ředitel mistrovství povinen o tomto ihned sepsat písemný zápis
podepsaný všemi zúčastněnými stranami a tento archivovat dle řádů ČASQ.
Čl.230 Nejméně 30 dnů před datem zahájení mistrovství musí pořadatelský klub nominovat hlavního rozhodčího
mistrovství. SK následně do tří dnů informuje pořadatelský klub, zda tohoto rozhodčího akceptuje. Pokud SK o
tomto neinformuje, má se za to, že s nominací hlavního rozhodčího souhlasí. Pokud pořadatelský klub
nenominuje žádného hlavního rozhodčího, jmenuje jej SK. V tomto případě musí pořadatelský klub uhradit pro
hlavního rozhodčího nominovaného SK hotelové ubytování a stravování. To začíná obědem v den zahájení
mistrovství a končí obědem v den zakončení mistrovství. Hlavní rozhodčího dohlíží na rozhodčí a markery a je
odpovědný za plánování a přidělování těchto k jednotlivým zápasům. Rozhodnutí hlavního rozhodčího jsou
konečná pro veškeré záležitosti, které se týkají průběhu zápasů na kurtu a které se týkají pravidel.
Čl.231 Technický ředitel mistrovství a SK jsou zodpovědní za veškerá konečná rozhodnutí o všech protestech a
odvoláních v průběhu mistrovství, není-li dále stanoveno jinak. Pokud je technický ředitel mistrovství nebo člen
SK současně členem klubu, který se podílí na protestu nebo odvolání, pak se v otázce rozhodování v tomto
případě zdržuje hlasování.
Čl.232 Hráči se účastní a hrají na mistrovství na vlastní riziko. Ani ČASQ, ani pořádající klub, ani sportovní centrum, ve
kterém se mistrovství koná, nenesou jakoukoli odpovědnost za zranění nebo jiné škody vyplývající z účasti na
mistrovství. Hráči mohou být požádáni, aby podepsali prohlášení o odpovědnosti v tomto smyslu.
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Čl.233 Jednotlivá družstva (kluby) jsou zodpovědné za to, že všichni účastníci používají při hře ochranné brýle. Toto
pravidlo je závazné a musí být uvedeno v propozicích mistrovství. Povinností hráče je, aby užíval ochranné brýle,
které svojí kvalitou vyhovují pro daný účel užití.
Čl.234 Povinností hlavního rozhodčího, rozhodčích zápasů a ředitele mistrovství je zajistit, že ochranné brýle užívají hráči
po celou dobu hry (včetně rozehrávání na kurtu). Rozhodčí musí zajistit, aby čištění brýlí v průběhu hry
nenarušovalo plynulý průběh hry.
Čl.235 Mistrovství se hraje vždy podle aktuálních pravidel squashe a řádů ČASQ.
Čl.236 ČASQ si vyhrazuje právo provádět povinné testy na drogy a doping u jakéhokoliv hráče účastnícího se mistrovství.
Předpisy ohledně dopingu jsou dány řády ČASQ.

B.

NOMINACE NA MISTROVSTVÍ

Čl.237 Nárok na účast na mistrovství mají kluby a hráči, kteří jsou řádně registrovanými členy ČASQ (hráči s minimálně
půlroční platnou registrací) a kterým nebyla zakázána ze strany ČASQ nebo SK účast v jakýchkoliv soutěžích
jednotlivců tak i družstev na základě disciplinárního provinění nebo z jakéhokoli jiného důvodu.
Čl.238 Mistrovství se mohou účastnit pouze hráči s českým občanstvím.
Čl.239 Každý klub může přihlásit libovolný počet družstev do každé věkové kategorie.
Čl.240 Jakékoliv přihlášené družstvo na mistrovství musí mít na soupisce minimálně tři hráče, z toho vždy minimálně
jednu dívku a jednoho chlapce, maximálně pak pět hráčů. Všichni hráči musí být ve věku do 19-ti let, resp. do 15ti let.
Čl.241 Ve věkové kategorii do 19-ti let mohou startovat pouze hráči starší 13-ti let v den zahájení mistrovství.
Čl.242 Hostování hráčů není přípustné.
Čl.243 Každý hráč může startovat a být nominován pouze do jednoho družstva a do jedné věkové kategorie.

C.

POVINNOSTI POŘADATELE

Čl.244 Zajistit a hradit pronájem vhodného sportoviště, přičemž sportoviště musí mít minimálně čtyři certifikované
squashové kurty.
Čl.245 Zpřístupnit sportoviště pro účastníky mistrovství od 8:00 hodin v den zahájení mistrovství, následně pak každý
hrací den v době od 8:00 hodin do 22:00 hodin a v den finálových utkání minimálně jednu hodinu po ukončení
posledního utkání.
Čl.246 Zajistit hrací míče pro všechna utkání mistrovství.
Čl.247 Zajistit pro účastníky trofeje a ceny dle podmínek stanovených ve smlouvě o uspořádání.
Čl.248 Poskytnout přiměřenou lékařskou první pomoc v místě konání mistrovství pro všechny účastníky, minimálně v
rozsahu zdravotní sestry schopné vypořádat se s vážnými úrazy a schopné dohlížet na případný převoz hráče do
vhodného zdravotnického zařízení. Současně musí být oznámeno a uvedeno zdravotnické zařízení, které zajistí v
případě potřeby odbornou pomoc a to i v době víkendů, státních svátků nebo prázdnin. Veškeré tyto informace
musí být zveřejněny před začátkem konání mistrovství v propozicích mistrovství.
Čl.249 Zajistit prostřednictvím hlavního rozhodčího mistrovství nominaci rozhodčích a markerů pro každé utkání. Hráči
nebo funkcionáři ze dvou soutěžních družstev, které se spolu střetávají nebo jsou účastníky mistrovství, mohou
být požádáni, aby rozhodovali určené zápasy. V těchto zápasech je pořadatel přednostně používat systém dvou
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rozhodčích, kdy v této dvojici jsou zastoupeny obě soupeřící družstva. Pořádající klub by měl přednostně zajistit
zkušené rozhodčí, kteří mohou neutrálně rozhodovat ve vyšších kolech soutěže (od semifinále dále) v obou
věkových kategoriích.
Čl.250 Zajistit internetové připojení pro organizační výbor a technického ředitele.
Čl.251 Zajistit vhodné turnajové ředitelství včetně zkušeného personálu, který bude celé mistrovství pomáhat
organizovat a to především:
• zajistit, že výsledky budou pravidelně aktualizovány na dobře viditelném a přístupném místě pro všechny
účastníky ve sportovním centru, v němž se mistrovství koná
• vytvářet hrací plány, zápisy a všechny související činnosti
• zajistit, že výsledky budou pravidelně aktualizovány dohodnutým způsobem pro potřeby webových
stránek ČASQ.
Čl.252 Zajistit umístění materiálů reklamních partnerů ČASQ a hlavních sponzorů na všech oficiálních formulářích,
plakátech, programech a oficiálních dokumentech. Umístění log reklamních partnerů na všech hracích kurtech
dle řádů ČASQ nebo v dohodnutém rozsahu.
Čl.253 Zajistit prezentaci mistrovství ve veřejných sdělovacích prostředcích v rozsahu stanoveném smlouvou o
uspořádání mistrovství.
Čl.254 Vyhotovit kompletní podrobné výsledky a konečné umístění, tyto archivovat dle požadavků ČASQ a řádů ČASQ a
zaslat je na sekretariát ČASQ v elektronické podobě do 23.59 hod posledního dne mistrovství.

D.

POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

Čl.255 Každý ze zúčastněných klubů je odpovědný za přepravu svých hráčů, trenérů a funkcionářů na určené místo
konání mistrovství.
Čl.256 Každý ze zúčastněných klubů je povinen zajistit, aby jejich hráči a funkcionáři byli zodpovědní za své chování po
celou dobu průběhu mistrovství a zajistit, aby se podíleli na dobrém jménu squashe a ČASQ.
Čl.257 Každý ze zúčastněných klubů je povinen v případě vyzvání pořádajícím klubem zaslat fotografie a krátké biografie
všech pravděpodobných členů družstva současně se zasláním své závazné přihlášky.
Čl.258 Každý ze zúčastněných klubů je povinen poskytovat rozhodčí a markery dle požadavku hlavního rozhodčího.

E.

ČASOVÝ HARMONOGRAM MISTROVSTVÍ

Čl.259 Všechny zápasy musí být odehrány za dobu nepřesahující 3 dny, běžně od pátku do neděle.
Čl.260 Utkání mezi jednotlivými družstvy se hrají maximálně na dvou kurtech současně.
Čl.261 Hrací plán musí být organizován tak, aby bylo zajištěno, že všechna družstva mají stejnou nebo podobnou dobu
na odpočinek mezi zápasy, která je v souladu s řády ČASQ.
Čl.262 Družstva mohou odehrát maximálně čtyři utkání za jeden den.
Čl.263 Všechna družstva musí odehrát zápasy stejného kola ve stejný den.
Čl.264 Žádný jednotlivý zápas nesmí být zahájen později než ve 21:00 hodin.

F.

NASAZOVÁNÍ DRUŽSTEV

Čl.265 Nasazování jednotlivých družstev provádí SK dle níže stanovených kritérií.
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Čl.266 Nasazení družstev se provádí na podkladě pořadí jednotlivých hráčů (uvedených na soupiskách družstev) na
aktuálních NŽ v dané věkové kategorii platných ke dni uzávěrky přihlášek družstev a to tak, že se danému hráči
přiřadí bodová hodnota pozice, na které hráč v NŽ figuruje
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

G.

pokud hráč figuruje na NŽ v dané věkové kategorii, přiřadí se mu bodová hodnota pozice, na které figuruje
pokud hráč nefiguruje na NŽ v dané věkové kategorii, bere se v úvahu NŽ o jednu věkovou kategorii níže.
V tomto případě se umístění hráče na takovémto NŽ násobí koeficientem tři (tzn. pokud hráč figuruje na
takovémto NŽ např. na pozici č.2, má se za to, jako by figuroval v dané věkové kategorii na pozici č.6
/2x3=6/) a hráči se přiřadí bodová hodnota odpovídající této pozici. Tato bodová hodnota nemůže být
však vyšší, než je hodnota odpovídající první následující pozici za posledním hráčem figurujícím na NŽ v
dané věkové kategorii
pokud hráč nefiguruje na NŽ v dané věkové kategorii, ani o jednu věkovou kategorii níže, bere se v úvahu
NŽ o dvě věkové kategorie níže. V tomto případě se umístění hráče na takovémto NŽ násobí koeficientem
šest (tzn. pokud hráč figuruje na takovémto NŽ např. na pozici č.2, má se za to, jako by figuroval v dané
věkové kategorii na pozici č.12 /2x6=12/) a hráči se přiřadí bodová hodnota odpovídající této pozici. Tato
bodová hodnota nemůže být však vyšší, než je hodnota odpovídající první následující pozici za posledním
hráčem figurujícím na NŽ v dané věkové kategorii
pokud hráč nefiguruje na NŽ v dané věkové kategorii ani o jednu a ani o dvě věkové kategorie níže, přiřadí
se mu pozice první následující za posledním hráčem figurujícím na NŽ v dané věkové kategorii a současně
se mu přiřadí i bodová hodnota odpovídající této pozici
pokud hráč figuruje na NŽ ve věkové kategorii dospělých, v tomto případě se umístění hráče na takovémto
NŽ dělí koeficientem pět (tzn. pokud hráč figuruje na takovémto NŽ např. na pozici č.30, má se za to, jako
by figuroval v dané věkové kategorii na pozici č.6 /30:5=6/) a hráči se přiřadí bodová hodnota odpovídající
této pozici
pokud hráč figuruje na NŽ ve více věkových kategoriích dle pravidel uvedených výše, bere se v úvahu
nejvýhodnější bodová hodnota pro dané družstvo (nejnižší), která je danému hráči přiřazena
pokud má družstvo na soupisce pouze jednoho chlapce, přiřadí se neobsazené pozici chlapce č.2 pozice
první následující za posledním hráčem figurujícím na NŽ v dané věkové kategorii a současně se mu přiřadí i
bodová hodnota odpovídající této pozici
celkové nasazení družstev se pak provede tak, že se sečte bodová hodnota přiřazená jednotlivým hráčům
a to tak, že se započítávají nejdříve dvě nejnižší hodnoty z nominovaných chlapců (případně dívky uvedené
na pozici chlapce č.2) a nejnižší hodnota z nominovaných dívek
nasazení družstev je pak provedeno jejich seřazením podle dosažené bodové hodnoty a to tak, že na
pozici č.1 je nasazeno družstvo s nejmenším součtem bodových hodnot dle pravidel uvedených výše a tak
dále
dosáhne-li dva nebo více družstev stejné bodové hodnoty, je na lepší pozici nasazeno družstvo, které:
a. má na pozici chlapce č.1 hráče s nižší bodovou hodnotou
b. nerozhodne-li se dle bodu a., pak družstvo, které má na pozici dívky č.1 hráčku s nižší bodovou
hodnotou
c. nerozhodne-li se dle bodu a. a b., pak družstvo, který má na pozici chlapce č.2 hráče s nižší bodovou
hodnotou
d. nerozhodne-li se dle předchozích bodů, o nasazení rozhodne SK.

HRACÍ FORMÁT MISTROVSTVÍ

Čl.267 Mistrovství se může zúčastnit maximálně 16 družstev v každé věkové kategorii. Pokud se přihlásí více jak 16
družstev, mistrovství se zúčastní 16 nejvýše nasazených družstev dle výše uvedených kritérií.
Čl.268 V první části mistrovství hrají všechna družstva v základních skupinách systémem každý s každým. V další části se
hraje:
a. systémem play off (pavouk), vyřazovacím způsobem až do konečného umístění, v soutěži pokračují i
všechna družstva, která budou v této fázi soutěže poražena a to až do utkání o konečného umístění
b. systémem skupin, tzn., že z každé základní skupiny postupují družstva do dalších skupin, ve kterých
následně hrají o konečné umístění. Pokud do těchto skupin postoupí družstva ze základních skupin, která
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se spolu již utkala, pak se jim výsledek vzájemného zápasu ze základní skupiny započítává do výsledků
dosažených v této fázi soutěže (družstva spolu nehrají znovu).
Čl.269 Všechna družstva mají zaručena minimálně čtyři utkání.
Čl.270 Každé utkání družstev se skládá ze tří zápasů jednotlivců a to dvou zápasů chlapců a jednoho zápasu dívek. K těm
nastupují nominovaní hráči a to tak, že proti sobě nastoupí hráči nominovaní k zápasu na stejných pozicích. Každý
zápas se hraje na dva nebo tři vítězné sety (je vždy zveřejněno v hracím systému mistrovství s ohledem na počet
přihlášených družstev). V případě, že je v části play off již rozhodnuto o celkovém výsledku utkání, zástupce
družstva může změnit hráče do posledního zápasu a nasadit případně náhradníka, který figuruje na soupisce
daného družstva. Ve výsledkové listině musí být tato změna zaznamenána.
Čl.271 Na pozici chlapce č.2 může být k utkání nominována dívka. Vždy však pouze ta, která je uvedena na soupisce
družstva na vyšší pozici z dívek nominovaných k danému utkání.
Čl.272 Chlapec nemůže v žádném případě nastoupit na pozici dívky.
Čl.273 Hrací systém mistrovství zveřejní SK nejpozději 5 dní před začátkem mistrovství s ohledem na počet přihlášených
družstev.

H.

O KONEČNÉM POŘADÍ DRUŽSTEV ROZHODUJE

Čl.274 O konečném umístění ve skupinách rozhodují vždy všechny výsledky, které byly v dané skupině dosaženy:
a. rozhoduje větší počet vyhraných utkání družstev
b. má-li 2 nebo více družstev stejný počet vyhraných utkání, pak rozhoduje větší rozdíl mezi vyhranými a
prohranými zápasy jednotlivých hráčů
c. má-li 2 nebo více družstev stejné oba předchozí koeficienty, pak rozhoduje větší rozdíl mezi vyhranými a
prohranými sety jednotlivých hráčů
d. má-li 2 nebo více družstev stejné všechny předchozí koeficienty, pak rozhoduje větší rozdíl mezi
vyhranými a prohranými jednotlivými body jednotlivých hráčů
e. má-li 2 nebo více družstev stejné všechny předchozí koeficienty, pak rozhodují výsledky hráčů chlapců
na pozici č.1 v jednotlivých utkáních a to dle kritérií podle bodu b., pak c., a nakonec d.
f.
má-li 2 nebo více družstev stejné všechny předchozí koeficienty, pak rozhodují výsledky hráčů dívek v
jednotlivých utkáních a to dle kritérií podle bodu b., pak c., a nakonec d.
g. má-li 2 nebo více družstev stejné všechny předchozí koeficienty, pak rozhodují výsledky hráčů chlapců
na pozici č.2 v jednotlivých utkáních a to dle kritérií podle bodu b., pak c., a nakonec d.
h. bude-li i v tomto případě rovnost všech výše uvedených kritérií, rozhodne o pořadí los.
Čl.275 O vítězi v každém utkání mezi dvěma družstvy ve vyřazovací části (pavouk) rozhoduje vždy větší počet vyhraných
utkání jednotlivých hráčů.
Čl.276 Pokud družstvo odstoupí nebo je diskvalifikováno v první části mistrovství (v základních skupinách), pak se
výsledky všech jeho utkání, ve kterých družstvo nastoupilo, anulují. Pokud družstvo odstoupí nebo je
diskvalifikováno v průběhu druhé části mistrovství, pak výsledky všech utkání, ve kterých družstvo nastoupilo,
zůstávají v platnosti a ostatní předepsaná utkání, do kterých již nenastoupí, jsou skrečována v neprospěch
takového družstva v poměru 0:3 zápasy, 0 : 9 sety a 0 : 99 míče.
Čl.277 Družstvo, který samovolně odstoupí bez závažného důvodu v průběhu mistrovství, nebude klasifikován ve
výsledkové listině a má se za to, že se mistrovství nezúčastnil. Závažnost důvodu odstoupení posoudí SK.

I.

ZÁSTUPCI DRUŽSTEV

Čl.278 Po příjezdu na mistrovství musí každé družstvo oznámit řediteli turnaje jméno zástupce svého družstva, pokud
tak již neučinilo dříve, který bude jednat jménem družstva ve všech věcech.
Čl.279 Zástupce družstva se musí dostavit k řediteli mistrovství v předem stanoveném čase na setkání zástupců družstev
(obvykle půl hodiny před zahájením prvních utkání).
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J.

NOMINACE DRUŽSTVA K MISTROVSTVÍ A K JEDNOTLIVÝM UTKÁNÍM

Čl.280 Jednotlivé kluby oznámí ČASQ nejméně 8 dnů před datem zahájení mistrovství a to e-mailem nebo faxem,
soupisku se jmény hráčů v jejich družstvech v sestupném pořadí podle výkonnosti (zvlášť chlapce a zvlášť dívky),
na předepsaném formuláři (viz příloha č.18 „Soupiska družstva juniorů“) Toto pořadí musí odrážet aktuální formu
a výkonnost jednotlivých nominovaných hráčů. Na soupisce musí být vždy minimálně tři hráči, z toho vždy
minimálně jedna dívka a jeden chlapec, maximálně však pět hráčů. V utkáních pak mohou nastupovat pouze ti
hráči, kteří byli oficiálně nominováni. Jakékoliv družstvo, které nebylo klubem správně a včas ČASQ nahlášeno,
může být vyřazeno z mistrovství. Toto je v pravomoci SK Klub je následně odpovědný za pokuty a případné
sankce z tohoto plynoucí dle řádů ČASQ.
Čl.281 Kluby mohou podat písemně (e-mailem nebo faxem) ČASQ a v kopii i řediteli mistrovství 6 dní před datem
zahájení mistrovství, změny v soupisce členů jejich družstev, avšak pouze změny ze zdravotních důvodů s
doloženým lékařským potvrzením nebo změny z důvodu vyšší moci.
Čl.282 SK zašle návrh nasazení družstev a jednotlivých hráčů v družstvech 5 dní před datem zahájení mistrovství emailem na všechny zúčastněné kluby a zveřejní toto nasazení na webových stránkách ČASQ.
Čl.283 Všechny námitky nebo připomínky proti návrhu nasazení družstev nebo na pořadí jednotlivých hráčů na
soupiskách jednotlivých družstev musí být podány technickému řediteli mistrovství nejpozději 3 dny před datem
zahájení mistrovství. Námitky musí být zaslány písemně nebo elektronicky, s kopií pro SK a ředitele turnaje a
musí být odůvodněné důkazy, jako jsou nedávné výsledky nebo NŽ. SK zváží a posoudí případné námitky k návrhu
nasazení družstev nebo na pořadí jednotlivých hráčů na soupiskách. SK si vyhrazuje právo na změnu pořadí
jednotlivých hráčů na soupiskách v jakémkoliv družstvu i bez formální námitky jiného družstva. Rozhodnutí SK je
v tomto případě konečné a neexistuje proti němu žádné právo na odvolání. Technický ředitel poté zveřejní na
webových stránkách ČASQ konečné nasazení 2 dny před datem zahájení mistrovství.
Čl.284 Družstva nominují v průběhu celého mistrovství k jednotlivým utkáním hráče v pořadí, v jakém jsou hráči uvedeni
na soupiskách, avšak pouze z hráčů, kteří jsou fyzicky přítomni v místě konání utkání. Jakýkoliv hráč může být na
soupisce k utkání vynechán za předpokladu, že ostatní hrají v pořadí nasazení schváleném SK. Není-li ředitel
mistrovství písemně informován nejméně 30 minut před plánovaným začátkem utkání daného družstva nebo do
10 minut od ukončení předchozího utkání (co nastane později) daného družstva o nominaci hráčů, má se za to, že
k utkání nastupují hráči na nejvýše nasazených pozicích (chlapci č.1 a č.2 a dívka č.1). Ředitel mistrovství má
vyhrazeno právo povolit změny do nominace po uplynutí této lhůty pro každé utkání a to pouze za výjimečných
okolností.
Čl.285 Zástupce družstva může požádat SK o svolení nahradit jakéhokoliv člena jeho družstva kdykoli po závěrečném
termínu pro podávání přihlášek a nahlašování soupisek před započetím mistrovství. Toto svolení mu bude
poskytnuto pouze tehdy, pokud bude důvod, proč o toto SK žádá oprávněný (např. nemoc, úraz nebo vyšší moc)
a za předpokladu, že náhradní hráč bude SK ohodnocen jako výkonnostně slabší hráč, než všichni členové
družstva již dříve nominovaní. SK musí informovat všechny zástupce družstev o tom, že byla takováto změna
povolena a to písemnou formou před zahájením mistrovství.
Čl.286 Zástupce družstva může požádat ředitele mistrovství o svolení nahradit jakéhokoliv člena jeho družstva kdykoli v
průběhu celého mistrovství. Toto svolení mu bude poskytnuto pouze tehdy, pokud bude důvod, proč o toto žádá
oprávněný (např. nemoc, úraz nebo vyšší moc) a za předpokladu, že náhradní hráč bude ředitelem turnaje
ohodnocen jako výkonnostně slabší hráč než všichni členové družstva již dříve nominovaní. Ředitel mistrovství
musí informovat všechny zástupce družstev o tom, že byla takováto změna povolena. Jakékoli odvolání proti
rozhodnutí nahradit, nebo nenahradit takovýmto způsobem hráče v průběhu šampionátu musí být podáno do 10
minut po oznámení této skutečnosti a to řediteli mistrovství. O tomto odvolání rozhoduje ředitel mistrovství
společně s technickým ředitelem mistrovství a hlavním rozhodčím s konečnou platností a proti tomuto
rozhodnutí není odvolání. Na náhradního hráče budou převedena všechna práva a povinnosti hráče, který byl
nahrazen. Hráč, který byl nahrazen, se již nemůže následně vrátit zpět do sestavy družstva, ve kterém byl uveden,
ani být uveden do sestavy žádného jiného družstva. O tomto rozhodnutí musí být sepsán písemný zápis.
Čl.287 Shrnutí harmonogramu pro zástupce družstev:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

K.

8 dní před datem zahájení mistrovství oznámit ČASQ soupisku družstva se jmény hráčů v jejich družstvu
v sestupném pořadí podle výkonnosti
6 dní před datem zahájení mistrovství oznámit ČASQ změny v soupisce členů jejich družstva, avšak pouze
změny ze zdravotních důvodů
5 dní před datem zahájení mistrovství zašle SK návrh nasazení družstev a jednotlivých hráčů v družstvech
všem zúčastněným klubům
3 dny před datem zahájení mistrovství musí být podány všechny námitky nebo připomínky proti návrhu
nasazení družstev nebo na pořadí jednotlivých hráčů na soupiskách
2 dny před datem zahájení mistrovství zveřejní technický ředitel konečné nasazení družstev a pořadí
jednotlivých hráčů na soupiskách. Neexistuje žádné právo na odvolání.
30 minut před plánovaným začátkem utkání nebo do 10 minut od ukončení předchozího utkání provést
nominaci družstva k utkání.

POŘADÍ JEDNOTLIVÝCH ZÁPASŮ V UTKÁNÍCH DRUŽSTEV

Čl.288 Pořadí zápasů jednotlivých hráčů ve všech utkáních družstev bude vylosováno samostatně pro každý den
mistrovství a to při setkání zástupců družstev dle čl.233 a toto bude následně vyvěšeno na viditelném místě v
místě konání mistrovství. Vždy se bude losovat ze všech možností pořadí zápasů (pořadí na každý hrací den), pro
jednotlivé hrací dny mistrovství může tedy být stejné pořadí zápasů. Podmínkou je, že chlapec hrající na pozici č.1
musí hrát první nebo druhý zápas utkání družstev (nesmí hrát poslední zápas). Z toho vyplývají následující možné
kombinace pořadí zápasů
•
chlapec č.1
/ chlapec č.2
/ dívka
•
chlapec č.2
/ chlapec č.1
/ dívka
•
dívka
/ chlapec č.1
/ chlapec č.2
•
chlapec č.1
/ dívka
/ chlapec č.2
Čl.289 Hráči musí odehrát všechny zápasy v utkání i v případě, že je již o výsledku utkání rozhodnuto.
Čl.290 Zástupce družstva a všichni členové jeho družstva nominovaní pro konkrétní utkání musí být připravení na
určeném kurtu v plánovaný nebo vyhlášený začátek utkání (co nastane později). Pokud se celé družstvo nedostaví
do 10 minut od plánovaného začátku utkání nebo během 10 minut po vyhlášení utkání na daný kurt, který bude
určen pro dané utkání (v případě pozdějšího začátku), tak se skrečuje první plánový zápas hráčů a začíná běžet
dalších 10 minut, ve kterých se družstvo musí dostavit k utkání. Pokud se družstvo k utkání nedostaví ani v
průběhu těchto 10 minut, skrečuje se i druhý plánový zápas hráčů a začíná běžet dalších 10 minut, ve kterých se
družstvo musí dostavit k utkání. Pokud se družstvo k utkání nedostaví ani v průběhu těchto 10 minut, skrečuje se
i třetí, poslední plánový zápas hráčů, to vše ve prospěch soupeře. Stejně tak se postupuje i v případě, že daný
hráč není připraven ke svému zápasu do 10 minut po skončení předchozího zápasu v utkání družstev. I takovýto
zápas je následně skrečován ve prospěch soupeře. Začíná pak běžet dalších 10 minut. Pokud se družstvo k utkání
nedostaví ani v průběhu těchto 10 minut, skrečuje se i třetí, poslední plánový zápas hráčů, to vše ve prospěch
soupeře. Zápasy se skrečují v poměru bodů 11:0 ve všech vypsaných setech. Zástupce družstva má právo na
odvolání se proti skrečování zápasů a utkání k řediteli turnaje pouze v případě zásahu vyšší moci. O tomto
odvolání rozhoduje ředitel mistrovství s konečnou platností a proti tomuto rozhodnutí není odvolání

VI. SOUTĚŽE VE ČTYŘHŘE
Čl.291 V systému soutěží ČASQ je vypsáno pouze mistrovství republiky v kategoriích dvojic mužů, žen a smíšených
dvojic.
Čl.292 Mistrovství republiky se hraje systémem odpovídajícím počtu přihlášených družstev (tabulka, pavouk nebo
kombinace obojího). Systém a použitá pravidla hry jsou dána propozicemi turnaje a pořadatel je povinen
respektovat rozhodnutí příslušné komise.
Čl.293 Kritériem pro nasazení na mistrovství republiky je součet pořadí obou účastníků turnaje na NŽ dospělých.
Přednostně jsou nasazeny dvojice, které se v minulém ročníku umístily na 1. -3. místě mistrovství republiky a
startují ve stejném složení, v jakém toto umístění získaly.
Čl.294 Hráči mají za povinnost při hře používat z bezpečnostních důvodů ochranné brýle.
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Čl.295 Shrnutí základních pravidel čtyřher
•
na prvním místě je vždy bezpečnost a fair play
•
před začátku zápasu má každý tým 2,5 minuty kurt pro sebe pro rozehrání, o pořadí v jakém se budou
rozehrávat rozhodne los
•
hraje se beze ztrát do 11 bodů (vždy, i když je stav 10:10) na tři vítězné sety není-li v propozicích
stanoveno jinak
•
na začátku zápasu si obě strany určí v jakém pořadí budou jejich hráči podávat a to se celý zápas
dodržuje (příklad - hrají hráči A a B proti hráčům C a D. Obě strany si např. na začátku zápasu určí, že
první budou podávat hráči A a C. Po zahájení zápasu tým hráče A vyhraje los, takže podává hráč A, když
jeho tým vyhraje výměnu, podává hráč A z druhé strany, atd. dokud neprohrají výměnu. Pokud výměnu
prohrají, pak podává hráč C, dokud jeho tým neprohraje výměnu, pak podává hráč B, atd. Toto pořadí se
drží celý zápas, tzn. v každém setu vždy první podává hráč A nebo C
•
na začátku zápasu si obě strany určí, kdo bude přijímat na jaké straně kurtu. První musí toto oznámit
přijímající a toto pravidlo musí být celý set stejné. Po ukončení setu se toto pravidlo může změnit, ale
musí to být před začátkem dalšího setu ohlášeno soupeři a rozhodčímu
•
co se týká bránění, jsou pravidla v zásadě stejná pro posouzení, co je let, stroke a no let jako v zápasech
jednotlivců s tím, že oproti dvouhře je častější let z důvodu bezpečnosti
•
výjimku proti dvouhře tvoří zasažení hráče míčkem, kdy je vždy let (bez ohledu na to zda je to přímo na
přední stěnu, nepřímo na přední stěnu, otočení nebo opakovaný pokus)
•
pravidla pro zranění jsou také stejná jako u zápasu dvouher s výjimkou, že když se hráč zraní při srážce
se svým spoluhráčem, považuje se to za zranění, které si způsobil sám a má tedy 3 minuty na ošetření.
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KLASIFIKAČNÍ ŘÁD
A.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl.1

Klasifikační řád squashe (dále jen KŘ) stanoví pravidla, podle nichž se hodnotí výsledky hráčů a hráček a způsob,
jakým se na základě tohoto hodnocení sestavuje jejich pořadí (národní žebříček). Příslušná komise sestavuje
jednotlivý národní žebříček (dále jen NŽ), který se pravidelně aktualizuje vždy 1. den v měsíci příslušné sezóny.
Pokud je 1. den v měsíci dnem pracovního klidu, zveřejňuje se NŽ první pracovní den po tomto dni následujícím.
NŽ se sestavuje z výsledků dosažených do posledního dne měsíce předcházejícího a s platností na daný měsíc za
předpokladu, že byla v předchozím měsíci odehrána alespoň jedna započitatelná akce příslušné věkové kategorie.
Za rozhodné datum uskutečnění akce, s ohledem na její přiřazení do příslušného období, se považuje u turnajů
jednotlivců vždy den, kdy má být akce ukončena a dohrána dle kalendáře akcí ČASQ (poslední den akce uvedený
v kalendáři ČASQ), u soutěží družstev pak den, kdy bylo utkání skutečně odehráno.

Čl.2

NŽ schvaluje příslušná komise a zveřejňuje je na webových stránkách ČASQ.

Čl.3

NŽ obsahují minimálně tyto údaje:
•
příjmení a jméno hráče
•
ročník narození hráče
•
registrační číslo systému ČASQ
•
pořadí v NŽ
•
bodový zisk ze soutěže jednotlivců
•
bodový zisk ze soutěže družstev (pokud v dané věkové kategorii existuje).

Čl.4

Do NŽ dospělých se započítávají výsledky z turnajů jednotlivců a soutěží družstev jak je uvedeno v SŘ a případně
bodový zisk v souvislosti s umístěním na příslušném žebříčku PSA, jak je uvedené dále. Nezapočítávají se výsledky
dosažené v barážích a play off soutěží družstev.

Čl.5

Do NŽ juniorů se započítávají pouze výsledky z turnajů jednotlivců, jak je uvedeno v SŘ a případně bodový zisk
v souvislosti s umístěním na příslušném žebříčku ESF, resp. PSA, jak je uvedené dále.

Čl.6

Do NŽ masters se započítávají pouze výsledky z turnajů jednotlivců, jak je uvedeno v SŘ.

Čl.7

Klasifikační období pro všechny věkové kategorie je kontinuální i mezi jednotlivými sezónami.

Čl.8

Výsledky se započítávají pouze v té věkové kategorii (junioři, dospělí, masters – dále jen VK), v níž byla soutěž
uskutečněna, pokud není stanoveno samostatným předpisem jinak.

Čl.9

NŽ obsahuje všechny hráče, kteří v dané věkové kategorii zaznamenali bodový zisk. Vyškrtnout hráče z NŽ na jeho
žádost nebo na žádost jeho klubu není možné.

Čl.10 Všem klubům i jednotlivcům se ukládá neprodleně sdělit sekretariátu ČASQ chybné údaje zjištěné v NŽ týkající se
jména, příjmení, data narození, registračního čísla, klubové příslušnosti apod. Uvedení nesprávných údajů v NŽ
neopravňuje mateřský klub ani jednotlivce k jejich použití v soutěžích jednotlivců i družstev.
Čl.11 Účastník soutěže může do tří dnů od zveřejnění NŽ podat písemně nebo elektronickou poštou na sekretariát
ČASQ, a v kopii na příslušnou komisi, námitku proti výsledkům zadaným a zveřejněným na webových stránkách
ČASQ nebo webové aplikaci ČASQ nebo proti zveřejněnému NŽ, a to všem výsledkům, z nichž je daný NŽ
sestaven. Pokud bude včas uplatněná námitka uznána za oprávněnou, bude vytvořen opravený NŽ. V případě, že
reklamace je uplatněna opožděně, bude opravený výsledek započítaný až do NŽ na následující období. O
námitkách rozhoduje příslušná komise, která je povinna o námitce rozhodnout nejpozději do dvou pracovních
dnů ode dne podání námitky.
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B.

SHROMAŽĎOVÁNÍ KLASIFIKAČNÍCH PODKLADŮ

Čl.12 Klasifikační podklady z turnajů jednotlivců ČASQ je pořadatel povinen zadat ve webové aplikaci ČASQ nebo
doručit elektronickou poštou na sekretariát ČASQ v termínech stanovených SŘ s ohledem na výkonnostní
kategorii turnaje. Za zpracování podkladů, zadaní ve webové aplikaci ČASQ a zaslání podkladů na sekretariát
ČASQ odpovídá hlavní rozhodčí resp. ředitel turnaje.
Čl.13 Klasifikační podklady ze soutěží družstev ČASQ je pořadatel povinen zpracovat a zadat ve webové aplikaci ČASQ
nebo doručit elektronickou poštou na sekretariát ČASQ v termínech stanovených SŘ s ohledem na výkonnostní
úroveň soutěže. Zápis utkání soutěže družstev musí obsahovat minimálně:
•
označení soutěže a pořadatele, případně věkovou kategorii
•
datum a místo konání soutěže
•
jméno a příjmení zpracovatele záznamu
•
jména a příjmení hráčů
•
registrační čísla hráčů systému ČASQ
•
klubovou příslušnost
•
kompletní výsledky utkání
•
jména a podpisy kapitánů zúčastněných družstev
•
jména a podpisy rozhodčích jednotlivých utkání.
Čl.14 Za pozdní odeslání, zadání nebo za falšování klasifikačních podkladů bude s provinivším se subjektem zahájeno
disciplinární řízení.
C.

CELKOVÉ HODNOCENÍ HRÁČŮ – NÁRODNÍ ŽEBŘÍČKY

Čl.15 Hráči jsou hodnoceni podle bodů získaných v soutěžích jednotlivců a družstev, pokud se soutěž družstev
v odpovídající věkové kategorii hraje.
Čl.16 Hráči jsou umísťováni v NŽ v pořadí podle celkového součtu bodů získaných k danému dni zpracování. Výpočet
počtu získaných bodů je dán předpisem ČASQ pro danou věkovou kategorii. V případě rovnosti součtu bodů je
rozhodující pro umístění hráče v NŽ:
a. celkový součet bodů dosažených v celé sezóně
b. součet dosažených bodů ze všech turnajů odehraných za započitatelné období do příslušného NŽ dle
pravidel níže
c. součet dosažených bodů ze všech zápasů soutěží družstev příslušné sezóny
d. průměrný bodový zisk ze všech odehraných turnajů příslušné sezóny
e. průměrný bodový zisk všech odehraných zápasů soutěží družstev příslušné sezóny
f.
náhodným výběrem
C.1 SOUTEŽE DOSPĚLÝCH
Čl.17 NŽ soutěže dospělých se sestavuje vždy k 1. dni v měsíci probíhající sezóny, za předpokladu, že byla v předchozím
měsíci odehrána alespoň jedna započitatelná akce příslušné věkové kategorie. Pořadí na NŽ je dáno součtem
bodového zisku ze soutěže jednotlivců a bodového zisku ze soutěže družstev podle dále uvedených pravidel.
Čl.18 Ze soutěží jednotlivců se jednotlivým hráčům do NŽ počítá šest (6) nejlepších dosažených bodových výsledků ze
všech uskutečněných turnajů všech výkonnostních kategorií za období posledních dvanácti (12) kalendářních
měsíců předcházejících měsíci, v němž má být NŽ zveřejněn. Má-li hráč v daném období započtenou tzv.
disciplinární nulu, snižuje se takovému hráči počet započítaných nejlepších dosažených bodových výsledků ze
všech uskutečněných turnajů všech výkonnostních kategorií o počet těchto disciplinárních nul (tzn. např. při
jedné disciplinární nule se počítá pět nejlepších dosažených bodových výsledků atd.).
Čl.19 U hráčů a hráček s českým občanstvím figurujících na příslušných žebříčcích PSA, platných ke dni zveřejnění NŽ,
se při sestavování NŽ má za to, jako by odehráli dva turnaje soutěže jednotlivců nad rámec skutečně odehraných
turnajů a dosáhli na nich bodových výsledků dle tabulek níže. Tyto bodové výsledky a bodové výsledy dosažené
ze všech uskutečněných turnajů všech výkonnostních kategorií za dané období, jsou následně podkladem ze
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soutěží jednotlivců pro sestavování NŽ na příslušné období. Případnou úpravu tohoto článku může provést
příslušná komise vždy pouze k 1.9. příslušného roku s tím, že o této změně musí informovat nejpozději
k poslednímu dni roku předcházejícího.
Pozice na příslušném
žebříčku PSA mužů
1-100
101-125
126-150
151-175
176-200
201-225
226-250
251 a vyšší

Počet bodů získaných
do NŽ mužů
9000
8000
7500
7000
6500
6000
5000
2000

Pozice na příslušném
žebříčku PSA žen
1-70
71-90
91-110
111-150
151 a vyšší

Počet bodů získaných
do NŽ žen
9000
8000
7000
6000
2000

Čl.20 Ze soutěží družstev se jednotlivým hráčům do NŽ počítá deset (10) nejlepších dosažených bodových výsledků ze
všech utkání hráče ve všech výkonnostních úrovních soutěže družstev za období posledních dvanácti (12)
kalendářních měsíců předcházejících měsíci, v němž má být NŽ zveřejněn.
Čl.21 Výsledky ze soutěží jednotlivců i družstev se započítávají průběžně, po ukončení sezóny se získané body dále
započítávají do NŽ v nové sezóně dle uvedeného klíče.

C.2 SOUTEŽE JUNIORŮ
Čl.22 NŽ se sestavuje vždy k 1. dni v měsíci probíhající sezóny pro každou věkovou kategorii samostatně, za
předpokladu, že byla v předchozím měsíci odehrána alespoň jedna započitatelná akce příslušné věkové kategorie.
Pořadí na NŽ je dáno pouze bodovým ziskem ze soutěží jednotlivců.
Čl.23 Ze soutěží jednotlivců se jednotlivým hráčům do NŽ příslušné věkové kategorie počítá šest (6) nejlepších
dosažených bodových výsledků v této věkové kategorii ze všech uskutečněných turnajů všech výkonnostních
kategorií za období posledních dvanácti (12) kalendářních měsíců předcházejících měsíci, v němž má být NŽ
zveřejněn. Má-li hráč v daném období započtenou tzv. disciplinární nulu, snižuje se takovému hráči počet
započítaných nejlepších dosažených bodových výsledků ze všech uskutečněných turnajů všech výkonnostních
kategorií o počet těchto disciplinárních nul (tzn. např. při jedné disciplinární nule se počítá pět nejlepších
dosažených bodových výsledků atd.).
Čl.24 U hráčů a hráček s českým občanstvím figurujících na žebříčcích ESF příslušné věkové kategorie platných ke dni
zveřejnění NŽ, se při sestavování NŽ má za to, jako by odehráli jeden turnaj soutěže jednotlivců příslušné věkové
kategorie nad rámec skutečně odehraných turnajů v této věkové kategorii a dosáhli na něm bodových výsledků
dle tabulek níže. Figuruje-li takovýto hráč (hráčka) i na NŽ juniorů o jednu věkovou kategorii výše, má se při
sestavování NŽ za to, jako by odehrál jeden turnaj soutěže jednotlivců i v takovéto věkové kategorii nad rámec
skutečně odehraných turnajů v takovéto věkové kategorii a dosáhl na něm 50% bodových výsledků dle tabulky
níže. Tento bodový výsledek a bodové výsledy dosažené v dané věkové kategorii ze všech uskutečněných turnajů
všech výkonnostních kategorií za dané období, jsou následně podkladem ze soutěží jednotlivců pro sestavování
NŽ na příslušné období. Případnou úpravu tohoto článku může provést příslušná komise vždy pouze k 1.9.
příslušného roku s tím, že o této změně musí informovat nejpozději k poslednímu dni roku předcházejícího.
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Pozice na příslušném
žebříčku ESF juniorů
1-3
4-5
6-7
8-10
11 a vyšší

Počet bodů získaných
do příslušného NŽ
juniorů
9000
8000
7000
6000
2000

Čl.25 Výsledky ze soutěží jednotlivců se započítávají průběžně, po ukončení sezóny se získané body dále započítávají do
NŽ v nové sezóně dle uvedeného klíče.

C.3 SOUTEŽE MASTERS
Čl.26 NŽ se sestavuje vždy k 1. dni v měsíci probíhající sezóny pro každou věkovou kategorii samostatně, za
předpokladu, že byla v předchozím měsíci odehrána alespoň jedna započitatelná akce příslušné věkové kategorie.
Pořadí na NŽ je dáno bodovým ziskem ze soutěže jednotlivců v příslušné věkové kategorii, případně z jiné věkové
kategorie přepočteným dle uvedeného koeficientu.
Čl.27 Ze soutěží jednotlivců se jednotlivým hráčům do NŽ příslušné věkové kategorie počítá šest (6) nejlepších
dosažených bodových výsledků v této věkové kategorii ze všech uskutečněných turnajů všech výkonnostních
kategorií za období posledních dvanácti (12) kalendářních měsíců předcházejících měsíci, v němž má být NŽ
zveřejněn. Má-li hráč v daném období započtenou tzv. disciplinární nulu, snižuje se takovému hráči počet
započítaných nejlepších dosažených bodových výsledků ze všech uskutečněných turnajů všech výkonnostních
kategorií o počet těchto disciplinárních nul (tzn. např. při jedné disciplinární nule se počítá pět nejlepších
dosažených bodových výsledků atd.).
Čl.28 Výsledky ze soutěží jednotlivců se započítávají průběžně, po ukončení sezóny se získané body dále započítávají do
NŽ v nové sezóně dle uvedeného klíče.

VÝKLAD SOUTĚŽNÍHO A KLASIFIKAČNÍHO ŘÁDU
Výklad Soutěžního a klasifikačního řádu ČASQ provádí VV ČASQ a vyhrazuje si možnost doplňovat a upravovat Soutěžní a
klasifikační řád při zjištění nových, nepředvídaných situací a v případě, že by mohl být poškozen sport nebo ohrožena
regulérnost soutěže. Toto úplné znění Soutěžního a klasifikačního řádu nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2017.
Zpracoval k datu 1. 8. 2017 VV ČASQ
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