INFORMACE ŘEDITELE LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ ČAST 2020/2021 (9)
1. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY – MLADŠÍ ŽACTVO
Mistrovství ČR mladšího žactva v termínu 5.- 6.12.2020 ve Světlé nad Sázavou se z důvodů
přetrvávajících opatření a vládních omezení pro sportovní soutěže RUŠÍ.
2. EXTRALIGOVÉ A LIGOVÉ SOUTĚŽE
Extraligová a ligová utkání v termínech 26.-29.11. 2020 se odkládají. Další informace k soutěžím
budou zveřejněny po schůzi STK ČAST, která se koná dne 28.11.2020 v Praze.
3. RESTART SOUTĚŽÍ
Restart soutěží je možný nejdříve týden (7 dní) po uvolnění omezení sportovních soutěží.
V případě, že bude možné spuštění soutěží na základě vydaných opatření a bude umožněno hrát
bez jiných omezujících opatření, která mohou nastat z důvodu připravované změny pro sportovní
soutěže, odehrají se do konce roku následující utkání:
50. týden

51. týden

11.- 13. 12. 2020
12.- 13. 12. 2020
12. 12. 2020
17.-18. 12. 2020
18.-20. 12. 2020
19.-20. 12. 2020

ELŽ
1.-3.LM
1.-2.LŽ
ELM
ELŽ
ČP

Odložené 11. a 12. kolo.
Dle rozlosování 13. a 14. kolo.
Dle rozlosování 11. kolo DV.
Dle rozlosování 10. kolo (1.kolo odvet).
Dle rozhodnutí
5. kolo dle rozhodnutí

Výše uvedené termíny budou potvrzeny nejpozději do 30.11.2020 a ve stejném termínu
budou zapracovány do IS ČAST.
4. PROVOZNÍ NÁKLADY
Na základě rozhodnutí DR a VV ČAST o možnosti spolufinancování provozních nákladů pro
ligové kluby připomínám termíny k nahlášení a zaslání podkladů k fakturaci:
- do 27.11.2020 nahlásit částku požadovaného spolufinancování,
- do 15.12.2020 zaslat náležitosti k fakturaci, a to tyto doklady:
1. faktura: vaše organizace vystaví fakturu ve výši přiznaného příspěvku na proplacení ČAST,
2. kopie nákladových dokladů: jde o doklad (faktura nebo paragon), který jste obdrželi za
odebrané služby nebo zakoupený materiál,
3. kopie dokladu: jde o doklady, který prokazuje, že uvedenou částku za služby nebo nakoupený
materiál jste uhradili (bankovní výpis nebo výdajový pokladní doklad). Tento doklad se
vztahuje k nákladovým dokladům.
Na základě výše uvedených dokladů, které zašlete nejpozději do 15.12. 2020, bude
spolufinancování provozních nákladů ze strany ČAST uhrazeno.
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