
Zápis ze schůze STK ČAST 18.2.2022      
 
 

Přítomni: Drozda V. – předseda 
 Henžel M., Beneš J., Chyba K. – členové komise 
 Bohumský P. – místopředseda ČAST 
 
 
1. Zahájení, program schůze, zápis z minulé schůze 16.12.2021 
 

• Zahájení provedl předseda, program schůze schválen 
• Zápis ze schůze 16.12.2021 – úkoly splněny. 
 
2. Činnost od minulé schůze 
 
2.1. Ředitel soutěží 
 

o Řízení ligových soutěží – průběžně zajišťuje ředitel 
o Odklady utkání – Covid – vyřizuje ředitel podle „Pravidel pro konání soutěží“ 
o Odklady utkání ELŽ z důvodu reprezentace – řešeno přeložením utkání v určených termínech 
o Úpravy ligových soupisek podle 330.25 – vyřízeno ve stanoveném termínu 
o Kontrola úhrady pokut od KR – neuhrazené urgoval ředitel, odvolání přísluší VV 
o Aktualizace „Pravidel pro…“ – z pověření VV vyřizuje ředitel, zveřejněno na webu ČAST.  

 
2.2. STK 
 

o Žádost TTC Vratimov o kontrolu soupisky SK Svinov v M3D – STK potvrdila správný postup  
 ředitele při schvalování soupisky. 
o Spolupráce na přípravě rozpisu MČR – kvóty pro kraje, právo startu, připomínky k rozpisu. 

 
3. Projednáno na schůzi 18.2.2022 
 
3.1. Ligové soutěže 
 

o ELM – zpráva RO z utkání Hodonín-El Niňo, řeší ředitel soutěží s KR, výsledek schválen 
o ELŽ – 2x start v neúplné sestavě (oml. Covid) – upuštěno od postihu 
o Diskuse k 330.26 o možnosti startu v baráži – ředitel soutěží navrhne výklad pro VV 
 
o Kvalifikace o ELŽ 2022/23, termín 2.- 3.4.2022 – zajišťuje ředitel soutěží, pořadatelství bude  

  nabídnuto 12. z ELŽ, o delegaci RO požádat KR, úhradu provede ČAST 
 

o Kvalifikace o Ž2L 2022/23 – 2.(příp.3.) 4.2022 – hlášení postupujících (KSST) do 15.3.2022,  
 pokyny s přihláškou k účasti i na pořadatelství skupin rozešle předseda, uzávěrka přihlášek  
 20.3.2022.  
 Výběr pořadatelů a rozdělení do skupin provede STK, návrh připraví předseda. 
 

3.2. Hodnocení soutěží – návrh formuláře a způsob zpracování připraví ředitel – do příští schůze. 
 

4. Komisaři 
 

Uvolněním předpisů pro účast na utkání je opět možnost kontrol komisaři na ligových utkáních. 
Předseda zašle dotaz na možnost a zájem dříve činným komisařům. 
Možnost delegace je problematická, většina je rozhodčími již delegovanými na řízení utkání. 
Zajistí předseda 

 
5. Soutěžní řád 
 
5.1. Knižní vydání SŘ 
  V průběhu schůze obdržela STK zprávu o dodání knižního vydání SŘ pro ČAST. 
 
5.2. Návrh změn SŘ pro konferenci ČAST  

o STK doporučuje vydání jen nejnutnějších změn – vzhledem k novému knižnímu vydání  
   by bylo nejvhodnější letos změny nevydávat, podle možností řešit výkladem SŘ od VV.  
 



o Vzhledem k povinnosti umožnit na Konferenci ČAST návrhy změn Soutěžního, Registračního,  
 Přestupního, Disciplinárního a Návštěvního řádu, doporučuje STK tento harmonogram  
 přípravy: 
 

 - zveřejnění výzvy k zasílání návrhů do 28.2.2022   na e-mail předsedy STK 
 - uzávěrka podávání návrhů 25.3.2022 
 - projednání návrhů na poradě 1.4.2022      */ 
 - zpracování návrhů, předání VV do 5.4.2022 
 - rozeslání delegátům konference do 15.4.2022 
 - konference ČAST 30.4.2022 
 

 */ Porada na Strahově od 15.00, M.Henžel zajistí pro zájemce účast videokonferencí. 
  

o Při zveřejňování výzvy upozornit, že se jedná o návrhy k uvedeným řádům. Příp. návrhy na  
 změny ve Stanovách připravovat po linii VV a Se-ČAST. 
   

6. Různé 
 

• Zpráva za STK pro konferenci – připraví předseda podle pokynů VV 
• Nové stránky ČAST – diskuse 
• Příští schůze 1.4.2022 od 12.00 hodin.   
 
 
 
Zapsal: Drozda  


