Zápis ze schůze STK ČAST – Praha 20. 12. 2014
Přítomni : STK – V.Drozda, J.Vlček, F.Herot, K.Chyba
Hosté
: ředitel soutěží J.Poledne (část jednání)
místopředseda VV P.Bohumský (část jednání)

1. Zahájení
 uvítání, program schůze
 kontrola zápisu a úkolů z 20.9.2014.

2. Činnost a rozhodnutí od minulé schůze







korespondenční řešení žádostí a závady utkání 3.ligy mužů Kolín – Holice
informace ředitele z 8.10.2014 (Ekonomická pravidla, rozpis ligy, informace k řízení ligy)
informace ředitele z 23.10.2014 (Směrnice 5/2014 /starty v zahraničí/, informace k řízení ligy)
informace ředitele z 5.11.2014 (Směrnice 6/2014 /komisaři/, informace k řízení ligy)
informace ředitele z 24.11.2014 (informace k lize, možnost změn od 1.1.2015, žebříček)
odměny.

3. Ligové soutěže
3.1. informace ředitele
 zpráva o průběhu ligy
 míčky v 2. pol. sezóny
 změna začátků utkání v 2. pol. ligy v Ústí n.L.
3.2. projednány připomínky a závady v zápisech o ligových utkáních
a/ Ženy 2.liga Olomouc – Přerov : v zápisu připomínky k hracím podmínkám, chybí stanovisko
vr. rozhodčího – předáno KR, námitky podle SŘ nepodány – výsledek schválen.
b/ Muži 3.liga Opava – Jeseník B : příjezd družstva hostí po čekací době, vyšší moc neuváděna,
chybný postup vr. rozhodčího – předáno KR, námitky nepodány – výsledek schválen.
c/ Muži 3.liga Krupka – Chodov : pořadatel nepředložil „Potvrzení o schválení hrací místnosti“,
připomínky hostí v příloze zápisu a následné zprávě s fotodokumentací = připomínky
oprávněné, STK kontumuje utkání 0:10 ve prospěch družstva Chodova a uděluje pokutu
pořádajícímu oddílu 1.000 Kč (nedodržení povinností pořadatele)
chybný postup vrchního rozhodčího – předáno KR.
d/ Ženy EL Hluk - Hr.Králové : nastoupení družstva hostí v neúplné sestavě (porušen rozpis)
STK uděluje pokutu podle bodu č. 22 rozpisu EL žen 500 Kč.
V utkání za Hr.Králové nastoupily 2 hráčky – CSP. Nenastoupila hráčka - občanka ČR.
Zápasy 3. hráčky kontumovány. Výsledek utkání schválen.
e/ Ženy EL Hodonín - H.Králové: nastoupení družstva hostí v neúplné sestavě (porušen rozpis)
STK uděluje pokutu podle bodu č. 22 rozpisu EL žen 1.000 Kč (druhý případ).
V utkání za Hr.Králové nastoupily 2 hráčky – CSP. Nenastoupila hráčka - občanka ČR.
Zápasy 3. hráčky kontumovány. Výsledek utkání schválen.
f/ Ženy EL Řeznovice – Hodonín : nastoupení družstva hostí v neúplné sestavě (porušen
rozpis). STK uděluje pokutu podle bodu č. 22 rozpisu EL žen 500 Kč.
Výsledek utkání schválen.
g/ Projednáno oznámení o podezření na nesrovnalost startu hráče Zitty (Lochovice) dne
1.11.2014 – zjištěny změny v utkáních RSST Kladno, které nejsou uvedeny ve STISu.
STK nezjistila pochybení u hráče nebo oddílu.
Termín splatnosti pokut a způsob úhrady určí J.Poledne

4. Český pohár - II.stupeň 2014
4.1. Informace o průběhu
 II.stupeň 2014 proběhl za účasti 55 družstev mužů a 11 družstev žen
 řízení prostřednictvím „Zpráv k ČP 2014“, které vydával a účastníkům rozesílal předseda.
4.2. Závady
STK projednala závady, ke kterým došlo v průběhu soutěže a uděluje adm. pořádkové pokuty:
SKST Liberec C (muži) - nedostavení k utkání 2. kola do Hostinného (po omluvě) – 200 Kč
Slavoj Praha (ženy)
- odhlášení z rozlosované soutěže – 200 Kč
Sparta Praha (muži)
- pozdní zaslání zápisu o utkání 4. kola – 100 Kč.
Termín splatnosti pokut a způsob úhrady určí J.Poledne.
4.3. Finále
 informace o přípravě
 v průběhu schůze průběžné zprávy z místa konání od vrchního rozhodčího
 výsledky schváleny.
4.4. Vyhodnocení, závěry pro 2015
 předseda vydá závěrečnou zprávu z II.st.ČP 2014
 závěr k příp. změnám v řízení (využití STISu, povinnosti družstev, úprava možností zadávání
do STISu) bude projednán na příští schůzi
 návrh změn pro ČP 2015 – možnost startu za družstva i hráčů, kteří za ně hrají v mistrovské
soutěži (účast řešit soupiskou) – další možnosti průběžně podle návrhů.

5. Komisaři
5.1. 1.polovina ligy 2014/15







Směrnice ČAST 6/2014 – „Podmínky pro činnost komisařů“ – vydána od 1.11.2014
rozeslány informace a návratky s potvrzením činnosti, informace o došlých potvrzeních
informace o reakci z krajů na žádost o návrh a doporučení nových komisařů
v termínu 29-30.11.2014 kontrola 4 komisaři – 18 utkání
v termínu 13-14.12.2014 kontrola 2 komisaři – 8 utkání, 2 omluveni
zprávy komisařů přeposlány členům STK, řediteli ligy, předsedovi KR – projednáno STK,
mimo bodů příslušejících KR
 zpráva z M2B Borová-Hostinné – dresy – vedoucí poučeni, neznalost VR předána KR
 zpráva z Ž2A Elizza - S.Plzeň A – dřívější začátek – J.Poledne upozorní pořadatele tohoto
utkání i celkově v informacích oddílům na možnost změnit začátek pouze po předchozím
nahlášení podle SŘ
KR : informovat VR, aby nezahajovali utkání dříve než je určený (nahlášený) začátek utkání.
5.2. Příprava pro 2.polovinu
 Zaslat poděkování a návratku s termíny utkání
 Obeslat : komisaře, kteří
- potvrdili činnost pro 1.polovinu (i pokud nemohli v termínech ligy)
Bouček, Dospíšil, Drozda, Jirsa, Kovář, Kůs M., Lesník, Michal, Novák, Panský, Teplan
- nezaslali návratku na 1.pol.2014/15, ale dříve byli aktivní
Herot, Jirásek, Kozák, Křehlík, Kůs P., Olbricht,
- v posledním období nebyli komisaři, ale projevili zájem
Vítek, Zelený
- nově přihlášení
Klátil, Koušová
- doporučení STK, ale dosud nebyli zapojeni
Kafka, Sedláček, Zajíček.

6. Mistrovství ČR jednotlivců





info o MČR 2015 (Bohumský, Poledne) – zatím není známo místo, počet stolů, podmínky
systém – možnosti hracích systémů připraví předseda – do 31.12.2014
návrh počtu účastníků podle modelu r. 2014 – připraví předseda do 31.12.2014
přihlašovací program pro hráče i náhradníky – STK doporučuje zřídit včas na webu ČAST –
způsob přihlašování uvést v rozpisu
 návrh STK na termíny přípravy :
- počty stolů, systém do 15.1.
- kvóty kr.svazům
do 17.1.
- rozpis
do 20.1.
- nominace KSST
do 5.2.
- přihlášky
do 20.2.
 náhradníci – evidence, výběr, informování – průběžně V.Drozda
 úkoly pro STK – v případě úkolů od VV pro STK informovat předsedu.

7. Různé
 Směrnice určující úkoly a pravomoci ředitele soutěží – STK doporučuje změnit, neodpovídá
současnému stavu
 porada zástupců družstev ELŽ – předseda informuje o pravidelnosti porad při MČR – další
postup přípravy určí P.Bohumský
 žádost – protest S.Třebívlice (OP Litoměřice) – odpovídal předseda, projednáno v STK – pro
další případy možno navrhnout změnu SŘ
 soutěžní řád - stav, změny, výhled ke konferenci (připomínky uzavřít měsíc před konferencí –
porada a návrhy pro VV – organizace V.Drozda)
 příští schůze STK – předběžně
- při MČR 28.2.2015
- týden po skončení 2.poloviny ligy 28.3.2015
- při projednávání změn SŘ – okolo 10.5.2015.

zapsal : Drozda

