Zápis ze společné schůze STK ČAST a ředitele soutěží
Praha 12.1.2016
Přítomni :

omluven :

STK – V. Drozda, J. Vlček, K. Chyba
ředitel soutěží – J. Poledne
místopředseda VV – P.Bohumský
F.Herot

1. Zahájení
1.1. Uvítání, program schůze.
1.2. Schůze plánovaná na 19.12.2015 odložena z důvodu omluv a programu (nebyly
neodkladné body jednání)
1.3. Schůze STK 6.11.2015 – kontrola zápisu a úkolů.

2. Činnost a rozhodnutí od minulé schůze
2.1. STK
2.1.1. Informace o odvolání J.Strážnice (utkání III.ligy mužů v Tišnově) VV zamítl.
2.1.2. Rada krajů 28.11.2015 – účast V.Drozda
- info o změnách a kvalifikaci v ligách žen od 2016/17
- činnost komisařů, žádost o spolupráci
2.1.3. Obeslání komisařů – poděkování za spolupráci v 1.polovině soutěží 2015/16 a
návratka na potvrzení činnosti v 2.polovině sezóny 2015/16
- potvrdili : Bouček, Dospíšil, Jirsa, Kovář, Kůs M., Michal, Panský, Teplan,
Varcl, + nový Kulich
- projevili zájem, ale neposlali návratku: Zelený, Vítek, Vrabec
- výkon funkce rozhodčího, nemá volný termín: Lesník, Kůs P.
2.1.4. Předseda obdržel oznámení o nesrovnalostech v zápisech o utkáních Sok. Čechovice
v termínu 12.12.2015.
Souhrn souvisejících materiálů, dotazů a odpovědí připraven pro jednání STK.
2.2. Ředitel soutěží
2.2.1. Pravidelné informace o průběhu ligy (výsledky, termíny, soupisky, adresáře) na STISu.
2.2.2. Organizační pokyny pro vedoucí družstev – rozeslány 11.11.2015
2.2.3. Zveřejněny změny zn. míčků pro 2. polovinu ligy - podle nahlášení družstev.
2.2.4. V 1. odvetném kole ligy připomínkována utkání III. ligy Liberec C – LD Liberec a
Poruba-Rožnov – k projednání v STK.

3. Ligové soutěže
3.1.

Závady administrativního charakteru řeší ředitel soutěží.

3.2.

Projednávaná utkání

3.2.1. M3E KST Vsetín – Sokol Čechovice
Prověřeny a projednány zápisy o utkání družstev Sokola Čechovice 12.12.2015,
odpovědi na dotazy od zainteresovaných družstev a další materiály.
Podle zápisů, svědectví a dalších důkazů ohledně utkání KP2 družstva S.Čechovice B
(start hráče M.Lošťáka za B družstvo v době, kdy je uveden na zápisu A družstva), byl
zápis o utkání III.ligy vyhodnocen jako zápis s nepravdivými údaji a určen výsledek:
KST Vsetín – Sokol Čechovice = oboustranná kontumace 0:10 wo.
STK uděluje oběma družstvům pokutu podle SŘ čl. 704.02 h/ 3.000 Kč.
Dále STK předává tento případ k projednání a příp. postihu VV a Disciplinární komisi.

3.2.2. M3C SKST Liberec C – Loko Depo Liberec
za družstvo hostí nastoupil hráč Šilhán, který není uveden na soupisce.
Podle SŘ 334.01 kontumace utkání SKST Liberec C – Loko Depo Liberec 10:0 wo.
STK upouští od dalšího postihu, kontumaci utkání považuje za dostatečný trest.
Dále předáno KR.
3.2.3. M3E TTC Ostrava Poruba – TJ Rožnov p.R.
Připomínka vedoucího TJ Rožnov ke střídání v domácím družstvu v zápase č.18.
Úkony uvedené v připomínce (neúčast střídajícího hráče na nástupu, neuvedení v
sestavě před utkáním) nejsou požadovány, neurčuje je Soutěžní řád ani rozpis ligy.
Schválen výsledek dosažený na stolech.

3.3. Kvalifikace o účast v ligových soutěžích mužů
Podle informace ředitele ELM připravuje APK rozšíření EL od 2016/17 na 12 družstev.
Aby nedošlo ke konání kvalifikací, které by při připravované změně byly zbytečné, příp. by
mohlo dojít na potřebu dalších, zatím neplánovaných kvalifikací, žádáme APK o definitivní
rozhodnutí do konce února 2016 – projedná P.Bohumský.
V kvalifikaci o III. ligu mužů podle SŘ 304.07 – pokud bude hrána podle stávajících předpisů
(viz možná změna v návaznosti na změnu v ELM), by měla právo startu 2. družstva z divizí
krajů Středočeského a Jihomoravského.

3.4. Kvalifikace o účast v ligových soutěžích žen
V návaznosti na změnu v organizaci ligových soutěží žen budou zorganizovány kvalifikace
a/ o účast v I. lize – právo startu : 11. družstvo I. ligy 2015/16
družstva na 4. místě II. ligy sk. A, B a C 2015/16.
b/ o účast v II. lize – právo startu : 11. družstva II. ligy sk. A, B, C 2015/16
postupující družstva z divizí 2015/16.
Systém kvalifikace bude určen podle počtu přihlášených družstev. Nevýhodou pro družstva
bude, že v době přihlašování nebudou znát místo ani systém kvalifikace.

4. Český pohár
Dohrán 25. ročník, finále 19.12.2015 v Hodoníně za účasti vedení ČAST.
Závěrečnou zprávu vydá V.Drozda.
Návrh STK pro příští ročník :
a/ Upravit STIS tak, aby umožňoval zadávání zápisů i pokud nebudou soupisky družstev.
b/ Umožnit ve STISu vytvoření soupisky a zadání zápisu vedením soutěže.

5. M-ČR jednotlivců mužů a žen
J.Poledne informoval o místě konání M-ČR mužů a žen 2016 – Jablonec n. N.
V.Drozda připravil návrh kvót pro postup hráčů z jednotlivých krajů – podle modelu jako 2015 –
předáno P.Bohumskému k projednání ve VV.

6. Soutěžní řád – návrh změn pro konferenci 2016
Harmonogram přípravy návrhu změn SŘ pro konferenci 2016:
- konference 3.4.2016
- porada ke změnám SŘ 8.3.2016
- návrhy a připomínky do 4.3.2016 – na v.drozda(a)volny.cz
- info do oddílů a na web ČAST (J.Poledne) – do 31.1.2016

7. Různé
- Komisaři – tiskopis na zprávu o kontrole – upravit bod o hernách – zajistí V.Drozda.
- Příští schůze - předběžně 20.2.2016, příp. podle potřeby další 8.3.2016 při poradě k SŘ.
Zapsal : Drozda

