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Věc: Rozhodnutí Soutěžní a disciplinární komise ČASQ (dále jen SK ČASQ) ve věci
ligových soutěží
Č.j.:

SK-2021-11-24-189

SK ČASQ se na svém zasedání zabývala situací související s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními,
která povolují účast na některých sportovních akcích pouze očkovaným nebo těm, kteří v posledních 6
měsících prodělali Covid. Výjimku z těchto pravidel mají pouze junioři do 18 let, osoby s nedokončeným
očkováním a ti, kteří se nemohli očkovat z důvodů potvrzených lékařem. Ti všichni mohou i nadále svou
bezinfekčnost potvrdit PCR testem (ne starším, než 7 dnů). Dále pak také skutečností v souvislosti
s rozhodnutím VV ČASQ, který rozhodl, že do odvolání se v ligových soutěžích družstev mužů 1., 2. a 3. ligy
(dále také jen „nižších ligových soutěžích“) sníží počet hráčů nastupujících k utkání ze čtyř na tři.
V této velice nestandardní době s ohledem na celosvětovou pandemii způsobenou nákazou Covid-19 a s již
dříve přijatými rozhodnutími a doporučeními jak ze strany SK ČASQ, tak i Výkonného výboru ČASQ, zveřejňuje
a vydává SK ČASQ následující rozhodnutí související převážně s nižšími soutěžemi družstev pořádanými ČASQ
a některými články Soutěžního a klasifikačního řádu ČASQ (dále jen „SŘ“). Změny článků jsou vyznačeny
barevně.
Přijaté změny a doplnění jednotlivých článků SŘ:
Čl.153 V soutěži družstev nastupují k jednomu utkání v:

extralize mužů
4 hráči

nižších soutěžích mužů 3 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.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 (tento článek
uvádíme z důvodu, že k takovýmto situacím bude docházet častěji).
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 do posledního
pátku do 10:00 hodin před plánovaným začátkem utkání. Nové místo konání musí být příslušnou
komisí schváleno nejpozději do posledního pátku do 15:00 hodin před plánovaným začátkem utkání.
Změna musí být uvedena na webových stránkách ČASQ. Za tuto změnu je pořadatel povinen zaplatit
poplatek ve výši 1000,- 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:
 …………………
 zajistit dodržování aktuálně platných protiepidemických opatření
 …………………

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

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
 dodržovat aktuálně platná protiepidemická opatření vč. doložení potřebných dokladů či
podkladů
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. Výjimku tvoří soupisky pro ligová utkání nižších soutěží plánovaná
na víkend 27.-28.11.2021. Ty musejí být zveřejněny nejpozději v pátek 26,.11.2021 do 15:00 hodin.
Čl.187 Aby byly změny na soupiskách schváleny příslušnou komisí, musí být nahlášeny klubem nejpozději 14
dní před plánovaným začátkem utkání daného družstva. Výjimku tvoří soupisky pro ligová utkání
nižších soutěží plánovaná na víkend 27.-28.11.2021. Zde mohou kluby nahlásit jejich změny do pátku
26.11.2021 do 10:00 hodin a to zasláním požadavku e-mailem na sekretariát ČASQ a v kopii na SK
ČASQ.
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 extralize družstev mužů
4 : 0 zápasy, 12 : 0 sety,
132 : 0 míče
 v nižší soutěži družstev mužů
3 : 0 zápasy,
9 : 0 sety,
99 : 0 míče
 v soutěži družstev žen
3 : 0 zápasy,
9 : 0 sety,
99 : 0 míče.
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. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří, pokud o této skutečnosti bude družstvo v nižších ligových
soutěžích informovat e-mailem sekretariát a SK ČASQ ( ne družstvo soupeře !!! ) do 10:00 hodin
posledního kalendářního dne před plánovaným začátkem takového utkání. Následně pak sekretariát
ČASQ bude o této skutečnosti informovat družstvo soupeře a to do 12:00 hodin posledního
kalendářního dne před plánovaným začátkem takového utkání. V takovémto případě nebude
takovéto družstvo povinno uhradit svému soupeři odškodné dle ujednání výše.
Čl.206 Nedostaví-li se družstvo k utkání nebo dostaví-li se v menším než minimálním počtu hráčů,
družstvo povinno uhradit:
 v extralize
o v základní části
 pořadateli utkání odškodné ve výši 5.000,-Kč
 soupeři, k jehož utkání se takovéto družstvo nedostavilo, odškodné
5.000,-Kč
o v play off
 pořadateli utkání ve výši 20.000,-Kč
 soupeři, k jehož utkání se takovéto družstvo nedostavilo, odškodné
20.000,-Kč
 v ostatních soutěžích
 pořadateli utkání odškodné ve výši 1.000,-Kč
 soupeři, k jehož utkání se takovéto družstvo nedostavilo, odškodné
1.000,-Kč

je toto

ve výši

ve výši

ve výši
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Pokud se družstvo nedostaví k utkání po písemné omluvě zaslané elektronickou poštou na všechna
zúčastněná družstva, sekretariát ČASQ a SK ČASQ (družstvo je vždy povinno si doručení omluvy
ověřit) nejméně 14 dnů předem, může SK ČASQ rozhodnout, pokud uzná omluvu jako
opodstatněnou, že družstvo příslušné poplatky neplatí. Ustanovení tohoto odstavce nelze použít pro
omluvu z utkání play off a baráží.
Výjimku z tohoto ustanovení tvoří, pokud se družstvo v nižších soutěžích ze svého
plánovaného utkání omluví do 10:00 hodin posledního kalendářního dne před plánovaným začátkem
takového utkání. V takovémto případě bude toto utkání odloženo bez jakýchkoliv sankcí při splnění
podmínky, že takové družstvo do následujícího pátku do 10:00 hodin předloží SK ČASQ důvod
omluvy, jímž mohou být pouze zdravotní omezení, karanténa hráčů družstva nebo nemožnost účasti
hráčů na základě aktuálních pandemických omezení, to vše současně za podmínky prokazující
skutečnost, že družstvo není schopno utkání odehrát ani ve dvou hráčích uvedených na jeho aktuální
soupisce platné ke dni daného utkání.
V případě předložení těchto skutečností bude utkání odloženo o tři týdny (21 dní) s tím, že
původní hrací čas zůstává zachovaný. Pokud se však družstva odloženého utkání dohodnou na jiném
hracím termínu, nejpozději však v neděli třetího následujícího víkendu po původně plánovém začátku
utkání (tzn. maximálně 22 dní od sobotního nebo 21 dní od nedělního utkání), mohou utkání odehrát
v takovémto termínu. O této skutečnosti jsou povinny informovat SK ČASQ nejpozději ve stejném
termínu, ve kterém jsou povinny doložit důvod omluvy z daného utkání, tzn. do 10:00 hodin
následujícího pátku po původním plánovaném termínu utkání. V takovémto případě družstvo nehradí
žádné poplatky
V případě, že družstvo nepředloží skutečnosti opravňující nárok na odložení utkání, bude utkání
skrečováno ve prospěch soupeře dle SŘ a družstvo je povinno uhradit startovné.
V případě, že by odložené utkání nebylo možno odehrát ani v náhradním termínu a to z důvodu
na straně družstva, které o jeho prvotní odložení nežádalo, uplatní se pro jeho další odložení stejná
pravidla jako je uvedeno výše.
V případě, že by odložené utkání nebylo možno odehrát ani v náhradním termínu a to z důvodu
na straně družstva, které žádalo o jeho prvotní odložení, bude toto utkání skrečováno ve prospěch
soupeře dle SŘ.
Z výše uvedeného vyplývá, že každé družstvo se může z jednoho konkrétního utkání omluvit
pouze 1x.
Pro dohrávku odložených utkání dle výše uvedeného platí vždy pravidla uvedená v celém tomto
rozhodnutí a to i v případě, že již v době jeho odehrání budou platit jiná pravidla či omezení.
Čl.211 Bodový zisk družstva do pořadí soutěže družstev je dán následující tabulkou
extraliga
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
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nižší soutěže
výsledek
3:0
2:1
1:1 výhra
1:2
0:3
kontumace

bodů
5
4
3
2
1
0

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

Doporučení:
Sekretariát ČASQ se bude snažit zajistit rychlé přeprogramování webové aplikace s ohledem na výše
přijaté změny, především pak na zadávání a zpracování výsledků. Přesto doporučujeme pořadatelům, aby
měli k dispozici všechny podklady pro pořádání utkání i v tištěné podobě.
Odůvodnění:
Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí je snaha zajistit pokračování soutěží i za nyní platných
podmínek, byť v omezeném rozsahu a za co možná nejpřijatelnějších sportovních podmínek.
Ani VV ani SK ČASQ tu nejsou od toho, aby řešili, zdali je správně se očkovat/neočkovat,
zavírat/nezavírat, testovat/netestovat, ... Našim hlavním úkolem v současné době je udělat vše proto, aby za
současných podmínek a omezení squash mohlo hrát co nejvíce lidí, aby pokračovaly soutěže, aby se
nezavírala centra atd.
Toto rozhodnutí bylo učiněno také na základě průzkumu sekretariátu ČASQ, který se snažil
kontaktovat převážnou většinu družstev s dotazem na jejich možnosti strany účasti na soutěžích družstev za
daných hygienických podmínek.
Toto rozhodnutí SK ČASQ bylo schváleno VV ČASQ.

V Brně 24.11.2021
Za SK ČASQ ing. Radim Švec

