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Rozhodnutí VV PKSST o ukončení krajských dlouhodobých soutěží
V souladu s vyjádřením ČAST se VV PKSST rozhodl postupovat podobným způsobem:
VV PKSST se rozhodl na základě prodloužení nouzového stavu a na základě dalších opatření, která
nezaručují regulérní dohrání soutěží řízených PKSST UKONČIT VŠECHNY KRAJSKÉ
DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV
VV PKSST následně rozhodl:
1) Předčasně ukončit sezónu 2019/2020 u všech krajských soutěží včetně baráží o postup do vyšších
soutěží, popř. setrvání ve stávající soutěži a o ukončení soutěže „Český pohár družstev“.
2) O konečném pořadí družstev v jednotlivých soutěžích. Tabulky nedokončených soutěží, zveřejněné
na portále STIS jsou tabulkami konečnými a slouží k určení postupujících a sestupujících družstev v
sezóně 2019/2020 na základě zveřejněných postupů a sestupů před zahájením sezóny 2019/2020, včetně
nově zařazených družstev (viz bod 5).
3) Družstva uvedená na 1. místech neúplných tabulek předčasně ukončené sezóny 2019/2020 ve všech
soutěžích jsou družstva vítězná a mají právo postupu do vyšších soutěží.
4) Titul „Přeborník Plzeňského kraje“ (vítěz Divize) se pro rok 2020 neuděluje. Vítězným družstvem
Divize mužů je oddíl KST Klatovy. Divize žen se pro nedostatek družstev v letošní sezóně nehrála.
5) Mimořádné zařazení družstev do soutěží v sezóně 2020/2021:
a) Oddíly, jež mají svá družstva na pozicích zajišťující baráž o postup do vyšší soutěže, si mohou podat
přihlášku do vyšší soutěže.
b) Oddíly, jež mají svá družstva na pozicích zajišťující baráž o udržení v soutěži, si mohou podat
přihlášku do stávající soutěže.
c) Oddíly, jež mají družstva na 2., 3., popř. dalších místech jednotlivých krajských soutěží a měla
teoretickou možnost v nedohraných utkáních obsadit 1. místo, popř. dosáhnout na baráž, si mohou podat
přihlášku do vyšší soutěže. Jelikož ČAST nedovolí přihlásit z našeho kraje více jak jedno družstvo do 3.
ligy mužů, v Divizi je nutné použít výjimku z tohoto, to znamená, že do 3. ligy z Divize postupuje pouze
vítěz.
d) Oddíly, jež mají svá družstva na sestupových místech jednotlivých krajských soutěží a měla
teoretickou možnost v nedohraných utkáních obsadit nesestupové místo, popř. dosáhnout na baráž, si
mohou podat přihlášku pro sezónu 2020/2021 do stejné soutěže.
e) Oddíly, jež pro sezónu 2020/2021 využijí mimořádného zařazení, nemohou podat žádost o převod
místa v soutěžní třídě dle SŘ čl. 313.02 ani v případě, že se jedná o převod jiného družstva. Vztahuje se
na soutěž, kde bude využito mimořádné zařazení. Toto platí jak pro družstva z baráží, tak i pro družstva
z dalších míst, která splňují výše popsaná pravidla.

6) Český pohár družstev: Titul „Vítěz Českého poháru“ se pro rok 2020 neuděluje. Vítězným družstvem
Českého poháru družstev je KOC Sušice “A“. Postup do 2. stupně si dále zajistila družstva: KST
Klatovy „A“, TJ Dobřany “A“, ST DDM Stříbro “A“.
Oddíly (kluby), kterých se týká mimořádné zařazení a s nimi i družstva, která zvítězila ve svých
soutěžích, popř. postoupila přímo, jsou povinny do 18. 5. 2020 nahlásit předsedovi STK na e-mail:
stk.plzen@seznam.cz , zda využijí možnosti zařazení svých družstev do vyšších soutěží, popř.
setrvají v dané soutěži (baráže) v sezóně 2020/2021.
Právo startu v sezóně 2020/2021:
Divize:
KS 1. třídy:
1. TJ Sokol Břasy “A“
2. KOC Sušice “A“
3. Jiskra Domažlice “A“
4. TJ Sokol Lhůta “A“
5. TJ Dobřany “A“
6. SKUŘ Plzeň “B“
7. TJ Sokol Plzeň V “A“
8. Jiskra Domažlice “B“
9. TJ Sokol Horažďovice “A“
10. TJ Sokol Plzeň V “B“
11. TJ Sokol Mirošov “A“
12. TJ Sokol Horní Bělá “A“
13. SKUŘ Plzeň “C“
14. Union Plzeň “C“
15. TJ Sokol Kdyně “A“

1. ST DDM Stříbro “A“
2. TJ Sokol Klabava “A“
3. DIOSS Nýřany “A“
4. TJ Sokol Těně “A“
5. TJ Sokol Plzeň “C“
6. SK Nevid “A“
7. TJ Dobřany “B“
8. DIOSS Nýřany “B“
9. TJ Sokol Bor “C“
10. TJ Sokol Nezvěstice “A“
11. KOC Sušice “B“
12. SK Drahotín “A“
13. KST Klatovy “B“
14. TJ Sokol Skomelno “A“
15. TJ Slavoj Stod “A“
16. TTC Horšovský Týn “A“
17. TJ Sokol Pocinovice “A“
18. TJ Slavoj Chodová Planá “A
19. TJ Zdemyslice “A“
20. TJ Město Zbiroh “A“
21. TJ Slavoj Stod “C“
22. TJ Hrádek “A“
23. TJ Sokol Horní Bělá “B“

KS 2. třídy:
1. TJ Sokol Pocinovice “B“
2. TJ Sokol Kralovice “A“
3. TJ Sokol Lhůta “B“
4. TJ Slavoj Stod “B“
5. TJ Sokol Těně “B“
6. SK Rokycany “A“
7. TJ Sokol Horní Bělá “C“
8. TJ Sokol Klabava “B“
9. KOC Sušice “C“
10. Union Plzeň “D“
11. TJ Sokol Kdyně “B“
12. TJ Sokol Domažlice “A“
13. TJ Sokol Plzeň “D“
14. TJ Sokol Staňkov “A“
15. TJ Sokol Spálené Poříčí “A“
16. TJ Baník Líně “A“
17. TJ Spartak Strašice “A“
18. SK Poběžovice “A“
19. postupující z okresu Plzeň-město
20. postupující z okresu Plzeň-sever
21. postupující z okresu Plzeň-jih
22. postupujícím z okresu Tachov
23. postupující z okresu Domažlice
24. postupující z okresu Rokycany
25. postupující z okresu Klatovy

Sestup do okresu:
1. ST DDM Stříbro “B“
2. TJ Sokol Domažlice “B“
3. TJ Hraničář Částkov “A“
Družstva zvýrazněná fialově – vítězná družstva s právem postupu do vyšší soutěže díky výkonům
v sezóně.
Družstva zvýrazněná modře – setrvání v soutěži díky výkonům v sezóně.
Družstva zvýrazněná zeleně – postup/setrvání v soutěži přes baráž.
Družstva zvýrazněná červeně – postup/setrvání v soutěži přes mimořádné rozšíření soutěží.
Družstva zvýrazněná černě – sestup ze soutěže za výkony v sezóně.
Ještě jednou prosíme, aby všechna družstva označena zelenou, červenou a fialovou barvou potvrdila své
rozhodnutí o postupu/nepřijetí nabídky hrát vyšší soutěž, a to na e-mail: skt.plzen@seznam.cz
nejpozději do 18. 5. 2020. Po přijetí přihlášek bude vydán oficiální rozpis soutěží s již pevně daným
právem startu v sezóně 2020/2021 tak, jak jste všichni zvyklí.
Veškeré dotazy adresujte na tel. 720 248 161, nebo na e-mail: stk.plzen@seznam.cz (předseda STK).
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