Zápis ze schůze STK ČAST - Praha 18.7.2015
Přítomni :

STK – V. Drozda, J. Vlček, F. Herot, K. Chyba
ředitel soutěží – J. Poledne

1. Zahájení
1.1. Uvítání, program schůze.
1.2. Schůze STK 27.6.2015 – kontrola zápisu a úkolů.

2. Činnost a rozhodnutí od minulé schůze
2.1. STK
2.1.1. Plán činnosti a úkolů STK – korespondenčně odsouhlaseno členy STK, zasláno VV.
2.1.2. Rozpisy Českého poháru
 rámcový rozpis 26. ročníku
na webu ČAST + rozeslán ředitelem
 rozpis II. stupně 25. ročníku
na webu ČAST + rozeslán ředitelem,
krajským svazům rozeslal předseda se žádostí o předání postupujícím z I. stupně;
přihlášky dochází průběžně předsedovi,
po vyhotovení nového adresáře ČAST rozešle ředitel soutěží rozpis znovu.
2.1.3. Dodatek Soutěžního řádu č. 3 – text zpracoval předseda, schváleno VV, rozesláno;
změny na webu t.č. zpracovává J. Vlček.
2.2. Ředitel soutěží
2.2.1. Do oddílů a KSST rozeslány rozpisy ČP, termínová listina, Dodatek SŘ č. 3.
2.2.2. Nový adresář bude zpracován podle údajů oddílů na přihláškách

3. Ligové soutěže 2015/16
3.1. Přihlášky – doplněné přihlášky zkompletoval ředitel soutěží, ve všech skupinách plný
počet družstev – mimo Ž2C – nepřihlášen Přerov B, náhradní družstvo není, soutěž
bude hrána s 11ti družstvy.
3.2. Připomínka J.Litomyšl k rozdělení do skupin 3LM – žádost o přeřazení do skupiny D
– po diskusi STK žádosti vyhovuje (vzdálenosti)
nové zařazení : M3D + Litomyšl, - Fryšták
M3E + Fryšták, - Litomyšl.
3.3. Hrací místnosti pro ligová utkání – zadáváno do Registru – průběžně řeší ředitel
soutěží, výjimky schvaluje jen do 5% minimálních rozměrů podle možnosti v SŘ.
3.4. Brožura ELŽ pro sezónu 2015/16 – náklady uhrazeny zúčastněnými družstvy, zajišťuje
ředitel J.Poledne.
3.5. Ligové soutěže žen
Z důvodu přechodu na nový model ligových soutěží žen od sezóny 2016/17 navrhuje
STK změnit postupy a sestupy z ročníku 2015/16 takto :
(návrh pro VV)

Postupy
do ELŽ
do 1LŽ
do 2LŽ
Sestupy
z ELŽ
z 1LŽ
z 2LŽ

1
vítěz 1. ligy
9 + 1 družstva na 1. – 3. místě ve skupinách 2. ligy + vítěz kvalifikace, ve
které budou mít právo startu 11.družstvo 1LŽ + 4. družstvo ze všech
skupin 2LŽ (3).
8
družstva z kvalifikací, ve kterých budou mít právo startu vítězové
(postupující) z divizí + družstva na 11. místě 2LŽ.
1
družstvo, které skončí na 10. místě
1 + 1 12. družstvo z 1LŽ přímo
11. družstvo do kvalifikace
2
družstva na 12. místě (sk. C jen 11 družstev, přímo sestupující není)
3
do kvalifikace (družstva na 11. místě 2LŽ)

Pozn.: Systém kvalifikací o 2LŽ určí STK podle počtu přihlášek.
3.6. Losování 1. - 3. ligy mužů a 1. - 2. ligy žen
Ze tří variant připravených ředitelem soutěží byla pro 1-3LM a 1-2LŽ vylosována
varianta č. 1.
Ředitel soutěží zveřejní rozlosování ve STISu.

4. Různé
4.1. Komisaři
Převáděný úkol – obeslání komisařů trvá, připravuje se změna v účtování úhrady
(danění).
4.2. Příští schůze
Srpen – podle možností budou úkoly zajišťovány korespondenčně, schůze jen v
nejnutnějším případě.
Příští schůzi, pokud bude vyžadovat situace, svolá předseda, jinak 19.12.2015.

Zapsal : Drozda

