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1. Informace k dlouhodobým soutěžím 

 

VV JmSST konstatuje, že další průběh dlouhodobých soutěží záleží na stupni vládních restrikcí. 

Jelikož v současné době není možné odhadnout, kdy bude povoleno sportovat na amatérské úrovni za 

rozumných podmínek, rozhodl VV JmSST v dlouhodobých soutěžích takto: 

- v dlouhodobých soutěžích mužů jsou všechny doposud sehraná utkání a jejich výsledky platné. Ruší 

se nesehraná utkání 5.–15. kola v soutěžích KS1 a KS2 a nesehraná utkání 5.- 19. kola v soutěžích 

mužů. Odložená utkání 1.-4. kola budou dohrána tak, jak byla rozlosována. 

- bude-li to možné, dohraje se zbývající základní část soutěží dle následujících variant, 

poté bude následovat nadstavbová část 

- v případě možnosti sportování od začátku ledna se v termínech 23.-24.1.2021 odehrají utkání 18. a 19. 

kola soutěží KS1 a KS2 a 26. a 27. kola divize mužů a v termínech 6.-7.2.2021 se odehrají utkání 20. 

a 21. kola soutěží KS1 a KS2 a 28. a 29. kola divize mužů 

- v případě možnosti sportování od začátku února se v termínech 6.-7.2.2021 odehrají utkání 20. a 21. 

kola soutěží KS1 a KS2 a 28. a 29. kola divize mužů 

- v případě možnosti sportování od poloviny února se základní části soutěží odehrají dle původně 

nalosovaného rozvrhu 

- v případě pozdějšího zahájení soutěží se utkání, která nebudou moci být v termínu odehrána, odloží 

- formát nadstavbové části bude stanoven po obnovení soutěží, nejpozději ve zprávě po odehrání 

prvního hracího víkendu po obnovení soutěží 

- v divizi žen bude odehrána jedna polovina soutěže dle termínových možností 

- nebude-li možné dohrát soutěže do 13.6.2021, budou soutěže anulovány 

 

2. Soutěže mládeže 

VV JmSST ruší BTM nejmladšího žactva 9.1.2021 a KP staršího žactva 10.1.2021. 

 

3. Krajské přebory dospělých, nominace na MČR dospělých 

VV JmSST ruší krajské přebory dospělých v termínu 9.1.2021. 

Nominace na MČR dospělých (29.1.-31.1.2021 Havířov) bude provedena na základě přihlášek zájemců o 

start na MČR. Zájemci budou seřazeni do pořadí dle následujících kritérií: 

1. startující na loňském MČR dle postavení na krajském žebříčku (v případě shodného umístění dle ELO) 

2. zájemci o start dle postavení na krajském žebříčku (v případě shodného umístění dle ELO) 

3. zájemci o start neuvedení na krajském žebříčku dle ELO 

Kvóty pro start : muži 12 ženy 5 

Přihlášky posílejte co nejdříve, nejpozději 10.1.2021 na email stk@kamp.cz 

 

VV JmSST přeje všem sportovcům, funkcionářům a příznivcům radostné prožití vánočních svátků  

a v novém roce především pevné zdraví a dostatek sportovního vyžití. 

 

Pavel Halas    Libor Svoboda   Richard Brhel  

STK JmSST    KM JmSST    předseda JmSST  


