INFORMACE ŘEDITELE LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ ČAST 2020/2021
(17)
1. NÁVRHY ZMĚN SŘ NA KONFERENCI ČAST 2021
Návrhy změn soutěžního, registračního a přestupního řádu, ke Konferenci ČAST 2021 zasílejte jen v
elektronické podobě na předsedu STK ČAST pana Václava Drozdu v.drozda@volny.cz nejpozději do
20.4 2021.

2. EXTRALIGA MUŽŮ – MISTROVSTVÍ ČR – PLAY OFF
Termíny všech utkání play-off jsou zveřejněné v informačním systému STIS ZDE.
Od druhé čtvrtfinálové série se budou vybraná utkání přenášet v přímém přenosu na TV Arena Sport a
souběžně na internetové TV ČAST www.ping-pong.tv. Druhé utkání stejného dne bude mít začátek od
17 hodin z důvodu vstupů do přímého přenosu.
TV UTKÁNÍ
3.ČF 2. utkání 8.4.2021 18:00
4.ČF 2. utkání 9.4.2021 18:00

TJ Ostrava KST – KT Praha
SKST Charvát Havířov – TTC ENFIREEX Ostrava

Případná 3. utkání ČF série budou vybrána dodatečně a budou označena v IS ČAST STIS ikonou

VV ČAST dne 25. 3.2021 rozhodl o povinném testování hráčů v play-off na přítomnost viru
SARS-CoV-2 JEDEN DEN PŘED UTKÁNÍM.
V případě účasti družstva TTC ENFIREEX Ostrava ve finále ELM, budou termíny finálové série
změněny, a to z důvodu účasti v evropském poháru EURO CUP.

3. EXTRALIGA ŽEN
Družstva umístěná po jednokolové základní části na 9.-15. místě, soutěž v sezóně 2020/2021 končí a
mají právo účasti v sezóně 2021/2022.
Družstva umístěná na 1.-8. místě pokračují v nadstavbové části play-off jako Mistrovství ČR družstev
žen.
Pro play-off platí:
- systém soutěže dle úpravy bodu 10 v dodatku č. 2 schváleného dne 11.12.2020
- počet a pořadí utkání v play-off dle bodu 11 Rozpisu soutěže schváleného dne 21.5.2020
- určení pořadí dle úpravy bodu 12 v dodatku č. 2 schváleného dne 11.12.2020
Rozpis extraligy žen 2020/2021 – schválen VV ČAST dne 21.5.2020.
Dodatek č.2 k rozpisu ELŽ – schválen VV ČAST dne 11.12.2020.

Základní schéma:
1. utkání na stolech lépe umístěného družstva po základní části.
2. utkání na stolech hůře umístěného družstva po základní části.
Lépe umístěné družstvo může využít svého práva na výběr pořadí utkání. Bude-li chtít opačné pořadí,
oznámí toto nejpozději druhý den po dohrání základní části řediteli soutěží (e-mailem).
Nahlášená změna platí pro celé play-off.
V případě 3. utkání bude pořadatelem lépe umístěné družstvo po základní části.

Termíny play-off:
KOLO

SOUPEŘI

1. UTKÁNÍ

2. UTKÁNÍ

3. UTKÁNÍ

KOLO

SOUPEŘI

1. UTKÁNÍ

2. UTKÁNÍ

3. UTKÁNÍ

FINÁLE

1SF vs 2SF

01.06. 2021 18:00

03.06. 2021 18:00

05.06. 2021 16:00

1.ČF
1. vs 8.
30.04. 2021 18:00
07.05. 2021 18:00
09.05. 2021 16:00
2.ČF
2. vs 7.
3.ČF
3. vs 6.
4.ČF
4. vs 5.
Čtvrtfinálová série družstva SKST Stavoimpex Hodonín a jeho soupeře se z důvodu účasti Hodonína
v evropském poháru EURO CUP odehraje v termínech 23.4. / 30.4. / 2.5. 2021.
1.SF
2.SF

1ČF vs 4.ČF
2ČF vs 3.ČF

14.05. 2021 18:00

21.05. 2021 18:00

23.05. 2021 16:00

Porušení Rozpisu soutěže bod 13.
Družstvo SVS Hradec Králové A v utkání 14. kola proti SK Dobré nastoupilo v neúplné sestavě. Klub
za toto porušení nebude finančně ani jinak trestán, a to z důvodu, že hráčky uvedené na soupisce
s profesionální smlouvou měly KHS nařízenou karanténu. Družstvo nemělo nárok na odklad utkání.

4. TERMÍNOVÁ LISTINA
• VV ČAST schválil aktualizovanou termínovou listinu k 25.3.2021. TL je zveřejněná na
webových stránkách ČAST ZDE.
• MČR mládeže v původně schválených termínech 17.-18. dubna a 1.-2. května se odkládají. Nové
termíny bude určeny dodatečně.
• MČR družstev dorostu a staršího žactva je naplánováno v termínu 26.-27.června 2021
v Havířově.
• MČR mužů, žen, juniorů a juniorek do 21 let zatím bez určení přesného termínu.

5. INFORMACE VV ČAST
Zápis z III – 29. jednání VV ČAST per rollam ze dne 24.2. a 11.3. 2021 je zveřejněn na webových
stránkách ČAST ZDE.

6. INFORMACE DR
Zápis č.8 z jednání DR ČAST ze dne 6.února 2021 je zveřejněn na webových stránkách ČAST ZDE.

7. INFORMACE STK
Zprávy ČP č.9 s informacemi k nemistrovské soutěži Český pohár jsou zveřejněny na webových
stránkách ČAST ZDE v záložce Český pohár.

8. INFORMACE KM
Zápisy z jednání KM ČAST jsou zveřejněny na webových stránkách ČÁST ze dne 5.3.2021 ZDE a ze
dne 16.3.2021 ZDE.

9. INFORMACE TMK a KR
VV ČAST rozhodl, a to na základě doporučení TMK a KR, zrušit pokuty pro oddíly, které nesplnily
podmínku kvalifikovaných trenérů a rozhodčích pro ligové soutěže ročníku 2020/2021 dle Soutěžního
řádu.
Připomínáme, že TMK ČAST vypisuje nový běh školení trenérů A licence ve spolupráci s FTVS UK
Praha od akademického roku 2021/22. Uzávěrka přihlášek je do 31.5.2021. Podrobnosti najdete na
webových stránkách ZDE.

10.INFORMACE RIK
Na základě návrhu RIK byl VV ČAST schválen výklad k článku 452.04 Přestupního řádu o
nezapočítání doby, kdy se nemohlo hrát, do lhůty pro přestup bez souhlasu mateřského oddílu, dále byl
schválen návrh o osvobození přestupních poplatků podle článku 464.01 Přestupního řádu, pokud se
jedná o přestup s návratem/ hostování/ střídavý start do stejného oddílu/ družstva jako v sezóně
2020/2021.
Informace k uvedeným článkům jsou zveřejněny na webových stránkách ČAST ZDE.

11.OSTATNÍ INFORMACE
• Převod místa v soutěžní třídě před příští sezónou je umožněn všem družstvům, a to v termínu od
1.4. do uzávěrky přihlášek.
• Odhlášené družstvo TTC Siko Orlová z 1. ligy mužů bude pro sezónu 2021/2022 zařazeno do 3.
ligy mužů bez možnosti převodu soutěže.
• Vklady do soutěží u extraligy budou určeny rozpisem. Ostatní ligová družstva s právem startu
vklady platit nebudou. Družstva, která se přihlásí do soutěží na základě převodu místa v soutěžní
třídě, vklady budou platit.

Miroslav Henžel v.r.
ředitel ligových soutěží ČAST
724 049 092

