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(10)
1. ZMĚNY V ZÁVISLOSTI NA VLÁDNÍCH OPATŘENÍCH
Na základě nejasné aktuální situace pro obnovení sportovních soutěží ze strany vládních institucí,
nevydaného usnesení k vládnímu zasedání ze dne 29.11.2020 a na doporučení STK ČAST ze dne
28.11.2020, VV ČAST rozhodl dne 30.11.2020 o změnách v soutěžích následovně:
1. konání Mistrovství ČR staršího žactva v termínu 19.-20.12.2020 bude upřesněno v nejbližších
dnech. Vedení ČAST v současnosti komunikuje s Národní sportovní agenturou o podmínkách
možného uspořádání,
2. extraliga mužů se odehraje dvoukolově včetně nadstavbové části. Odložená utkání 5. - 9. kola,
případně 10. kola se odehrají v náhradních termínech od ledna 2021, a to vždy v neděli
souběžně s pátečními termíny 2. polovinu soutěže,
3. u extraligy žen se ruší druhá část soutěže, která má být rozdělena na dvě části, a to družstva na
1.-8. místě dle tabulky o play-off a družstva na 9.-15. místě o udržení. Soutěž se odehraje,
jako jednokolová s nadstavbovou části paly-off a play-out.
a. družstva v tabulce na 1.-8. místě po odehrání jednokolové základní části, odehrají
play-off, jako Mistrovství ČR družstev žen,
b. družstva umístěná v tabulce po jednokolové části na 10.-13. místě odehrají playout.
4. 1.-3.liga mužů a 1.-2.liga žen se odehraje základní část pouze jednokolově s nadstavbovou
částí play-off, play-out.
dále:
a. utkání mužů v termínech 12.-13.12.2020 se ruší,
b. utkání žen v termínu 12.12.2020 se ruší,
c. výsledky 1.- 4. kola mužů a 1. a 2. kola žen (dle rozlosování STIS) podzimní části
se započítávají do tabulky,
d. mění se původní rozlosování v termínech 23.-24.1.2021 a 6.-7.2.2020, a to
následovně:
23.-24.1.2021 se odehrají utkání:
muži 26. a 27. kolo (původně se mělo hrát 10.-11.4.2021)
ženy 19. a 20. kolo (původně se mělo hrát 10.4.2021)
6.-7.2.2021
muži 28. a 29. kolo (původně se mělo hrát 24.-25.4.2021)
ženy 12. kolo DV (původně se mělo hrát 23.1.2021)
10.-11.4.2021 v soutěžích mužů a žen 1. kolo paly-off, out
5. Výše uvedené změny, včetně systému play-off a play-out, budou zapracovány do dodatku
k rozpisům, který bude VV ČAST schvalovat dne 11.12.2020.

2. PLÁNOVANĚ AKCE V PROSINCI 2020
Z důvodu nejasného výkladu k amatérským soutěžím (roušky při utkání) zůstávají v platnosti níže
uvedená utkání. V případě, že bude potvrzená povinnost roušek, budou utkání odložena. Termín o
konání nebo zrušení bude potvrzen 3.12.2020.
50. týden

51. týden

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

ELŽ
1.-3.LM
1.-2.LŽ
ELM
MČR
ČP

Odložené 11. a 12. kolo.
zrušeno
zrušeno
Dle rozlosování 10. kolo (1.kolo odvet).
Staršího žactva
4. kolo muži

3. TERMÍNOVÁ LISTINA
Upravená termínová listina na období leden – červen 2021 bude zveřejněna po rozhodnutí o konání
extraligových soutěžích v prosincovém termínu.
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