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(16)
1. ROZHODNUTÍ VV ČAST
VV ČAST dne 24.2.2021 rozhodl o konání soutěží následovně:
• extraligy pokračují podle stávajících podmínek,
• ostatní ligové soutěže sezóny 2020/2021 jsou anulovány. Družstva hrající v sezóně 2020/2021
budou mít nárok se přihlásit v následujícím ročníku do stejných soutěží.
Na základě zájmu některých oddílů odehrát soutěže i bez postupů a sestupů (vyplývá z odpovědí na
dotazníky) bude v rámci možnosti navržen systém nemistrovské soutěže pro kluby, mající zájem
soutěž hrát. Uvedené soutěže budou uspořádány na základě vývoje epidemiologické situace.
V současnosti se řeší systém a podmínky. Bližší informace budou zveřejněné dodatečně.
Zpracovaný dotazník s odpověďmi je zveřejněn ZDE.

2. EXTRALIGA ŽEN
Na základě rozhodnutí VV nebude z extraligy žen sestupovat žádné družstvo. Všechna družstva mají
nárok se přihlásit do následujícího ročníku. Družstvům AC Sparta Praha a SKP Ústí nad Labem jsou
dosavadní výsledky anulovány a v soutěži již nebudou pokračovat.
Odklady:
SVS Hradec Králové B – SK Dobré
Utkání se z důvodu karantény hráček SVS odkládá. Termín bude určen dodatečně.
Oddílové streamy – sledovanost
SKST Havířov – TT Moravský Krumlov
SKST Havířov – MSK GUMOTEX Břeclav ZFP GROUP
TJ Ostrava KST – SKST Stavoimpex Hodonín A
TJ Ostrava KST – SKST Stavoimpex Hodonín B

546 diváků
317 diváků
400 diváků
595 diváků

3. EXTRALIGA MUŽŮ
Na základě dohody mediální komise ČAST s kluby APK se bude TV utkání 18. kola mimořádně
vysílat v pátek 19.3.2021. Výběr utkání bude záležet na aktuální tabulce. Vybrané TV utkání bude
zveřejněno nejpozději 15.3.2021.
Zástupci klubů APK odsouhlasili termíny pro play-off. Schéma play-off je zveřejněné na webových
stránkách ČAST ZDE. Uvedené časy začátku utkání mohou být změněny v závislosti na vybraném TV
utkání a na požadavcích pořádajícího klubu.
Nesplnění standardů ELM – nedodržení směrnice PPTV.
KT Praha – SKST Liberec
18.2.2021: 15. kolo utkání nebylo přenášeno TV společností Arena Sport a www.ping-pong.tv jako komentovaný přenos
z důvodu nestabilního internetového připojení. Pořadatel utkání nezajistil dostatečné internetové připojení podle standardů
ELM pro TV utkání 4c). Dále viz pokuty.

Nesplnění standardů ELM pro internetové vysílání.
SKST Cheb – SF SKK El Niňo Praha
19.2.2021: 15. kolo zaslaný odkaz na oddílový stream pro živé vysílání nebyl funkční. Pořadatel utkání nesplnil podmínky
podle standardů ELM pro internetové vysílání. Dále viz pokuty.

4. TERMÍNOVÁ LISTINA
Aktualizovaná termínová listina k 25.2.2021 je zveřejněna na webových stránkách ČAST ZDE.
V termínové listině jsou zveřejněny mezinárodní turnaje mládeže. Termíny všech mládežnických
mezinárodních turnajů do konce roku najdete ZDE.

5. POKUTY
PP12-2021
KT Praha – nedodržení Rozpisu soutěže (Standardy ELM pro TV utkání) ……………………………. 5 000,-Kč
PP13-2021
SKST Cheb – nedodržení Rozpisu soutěže (standardy ELM pro internetové vysílání) ……………….. 2 000,-Kč
Splatnost udělených pokut je do 15.3.2021 dle ekonomických pravidel ČAST. Udělená pokuta je
zveřejněna v IS ČAST STIS v menu pokuty sezóna 2020/2021 ZDE. Proti udělené pokutě je možné
podat odvolání dle SŘ.

6. INFORMACE Z NSA
Na základě obdržených informací z Národní sportovní agenturu (NSA) odboru Rejstřík sportu,
doporučuji oddílům, které si podaly žádost v dotačním programu MŮJ KLUB 2021, aby si v rejstříku
sportu https://rejstriksportu.cz/ zkontrolovaly „Dokončení sdružení“. Původně zveřejněný dokument
byl doplněn a upraven z důvodu změny. Upravený návod (červeným písmem) na dokončení sdružení
najdete na webových stránkách ČAST ZDE.
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