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Členové komise STK

Jan Kolář, Jiří Pavelka, Jan Tobola, Tomáš Knopp, Jana Nezvalová, Hana Musilová

Jan Kolář- předseda STK

Hana Musilová- administrativní zajištění STK (výsledkový servis, zpracování 

žebříčků, zveřejnění propozic…)
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Termínový kalendář

• Zpracování rozděleno do dvou termínů

• V lednu 2020 již hotový TK na 2. polovinu roku 2020

(včetně určení pořadatelů mládežnických MČR)

• Začátkem června 2020 hotový TK na 1. polovinu roku 2021 – dost 

náročný proces vzhledem k situaci a přesunům turnajů

• Turnaj GP lze do TK zařadit již od 15. 8. 2020 s tím, že první žebříček 

bude vydán po GPA dospělých, tedy 3. 9. 2020. Do něj budou všechny 

body započtené, ale neovlivní to postupy a nasazení na mládežnická 

GPA v září. U nich se použije „zamrzlý“ březnový žebříček z 12. 3. 

2020. 

Do 31.7. musí oblasti dodat své TK s přehledem turnajů, které mají být 

zařazeny do systému GP..
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Nová úprava pro soutěže družstev dospělých 

Na základě podnětů účastníků a schůzek se zástupci Extraligy a 1. lig

západ a východ bude od sezony 2020-2021 změněn systém soutěže:

- Utkání se hraje na 7 zápasů (1. a 2. MS, WS, 1. a 2. MD, WD, XD) –

systém Bundesliga

- Na 3 vítězné sety do 11  

- Extraliga systém každý s každým ve 4 kolech + Play Off – beze změny

- Do baráže jde 8. družstvo a vítězové 1. lig

- 1. ligy 3 kola, každý s každým, následně 6 družstev do Play Off a 8. 

družstvo do kvalifikace s vítězi oblastí
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Nová úprava pro soutěže družstev dospělých 

Vše bude v RS dospělých, který je již připraven, ale rádi bychom aby byl

schválen novým VV ČBaS. Termín do 31.7.2020.

Cílem změn je zvýšení atraktivity utkání, jeho zkrácení a definování délky

tak, aby to bylo uchopitelné pro marketing a prezentaci. S tím souvisí i

nový webový systém, kdy bude možno vidět stav jednotlivých utkáních

„online“ tak, jak bude vrchní rozhodčí vyplňovat průběžné výsledky.
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Nový informační systém ČBaS – plán na léto

Hodně věcí bude řešeno online a plánujeme následující:

- schůzka se zástupci oblastních STK, vysvětlení nového systému pro 

STK práci - turnaje, žádosti, hostování, přestupy

- schůzka se zástupci Extraligy a 1. lig - probrání Manuálu pro halu, jak 

standard by měl vypadat, opět info ohledně hostování, přestupů. jak 

žádat v novém systému

- schůzka s rozhodčími - opět ohledně lig co a jak, jak pracovat s TP a 

generováním výstupů z nového systému pro turnaje, jak lze nově dávat 

výsledky.

Je toho poměrně hodně, je mě jasné že to bude více schůzek 

regionálně.
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Děkuji Vám za pozornost...


