
Zápis ze schůzky STK   
 
Místo setkání:   Praha Strahov 
Datum setkání:   20.3.2018 
Přítomni:    Kolář, Musilová, Loskotová, Knopp, Port, Modlinger 
Omluveni:   Nezvalová, Tobola, Horáček, Vokoun 
 
Projednávaná témata: 
1) Aktualizace žebříčků a stanovení/fixace žebříčku pro přímý postup na GPA, MČR 
2) Navýšení maximálního počtu hráčů v DD a DCH na GPA mládeže 
3) Úprava možnosti párování hráčů na GPA mládeže 
4) Otevření Systému soutěží mládeže- diskuze, úprava bodování 
5) Divoké karty 
6) Soutěže družstev dospělých 

 
1) Aktualizace žebříčků 
 
Od září 2017 dochází k aktualizaci žebříčků všech věkových kategorií ve čtvrtek každý týden. Vzhledem 
k tomu, že v roce 2017 platil ještě RS mládeže, kde tato změna nebyla zohledněna, přineslo to řadu otázek 
a diskuzí. STK ČBaS vydala příslušné pokyny, jaké žebříčky platí pro postup na turnaje typu MČR. 
V novém RS mládeže 2018 už je aktualizace žebříčků každý týden zohledněna. Pro přímý postup na turnaje 
GPA mládeže a MČR byl stanoven/zafixován žebříček 2 týdny před příslušným turnajem (příklad- turnaj se 
koná 10-11.2.2018, platí žebříček 25.1.2018). STK k tomuto opět rozeslala na všechny oblastní STK 
informace a vše bylo i zveřejněno na webových stránkách ČBaS dne 3.1.2018. 
Od nového roku 2018 je spojena týdenní aktualizace žebříčků s předsazením hráčů umístěných na 
světovém žebříčku- kategorie dospělí a U19. 
Dotaz R. Loskotové, proč není automaticky předsazováno i z žebříčků BE U17? Tyto žebříčky, bohužel, 
nejsou vydávány pravidelně- tedy není možné, aby byly staženy v době aktualizace žebříčku. Předsazení 
z žebříčku U17 tedy musí být tedy kontrolováno individuálně. 
 
Vzhledem k popsané situaci se přítomní shodli, že opětovná změna v aktualizaci žebříčků k původnímu 
systému- tedy po každém GPA a GPB- by bylo krokem zpět. Jediné co by se mělo změnit, je termín fixace 
žebříčku pro postup na GPA mládeže a MČR a to tři týdny před příslušným turnajem, aby měly oblasti 
dostatek času zařadit postupový turnaj (příklad- turnaj se koná 10.-11.22018, platí žebříček 18.1.2018). 
Tato změna bude v případě schválení členů STK ČBaS dopsána do RS mládeže 2018 s platností od 1.9.2018 
s tím, že každá oblast bude mít ale zároveň povinnost uspořádat postupový turnaj v těch zmíněných třech 
týdnech před příslušným turnajem (= nebude moci pořádat dříve, aby nedocházelo ke zvýhodnění 
některých oblastí a jejich hráčů přidělením a započítáním bodů do žebříčku z postupového turnaje). 
 

2) Navýšení maximálního počtu hráčů v DCH a DD na GPA mládeže 
 
J. Modlinger navrhl navýšení maximálního počtu hráčů v DCH a DD na GPA mládeže z 24 na 28. Všichni 
přítomní souhlasili. Pokud projde schválením členů STK, mohlo by být zapracováno do RS mládeže pro rok 
2019. 
 
 
 



 

3) Úprava možnosti párování hráčů na GPA mládeže 
 
J. Port apeloval na připuštění možnosti trenérům párovat přihlášené volné hráče do čtyřher- doposud 
pároval vrchní rozhodčí. 
Postup dle J. Koláře by mohl být následující: 
- zaslání oblastních nominací do 24.00 hod. v pondělí před příslušným GPA turnajem 
- ve středu v 18.00 zveřejní vrchní rozhodčí startovní listinu 
- do čtvrtka 18.00 hod. možnost trenérů párovat volné hráče 
- ve čtvrtek do 24.00 zveřejní vrchní rozhodčí startovní listinu 
 
Pokud projde schválením STK, bude zapracováno do ještě do RS 2018. 
 

4) Otevření Systému soutěží mládeže 
 
J. Kolář informoval, že STK znovu předložila TMK návrh na úpravu Systému soutěží mládeží a to především 
v otevření celého systému. Přítomní diskutovali nad nutností úpravy bodování jednotlivých turnajů a 
zároveň nad nutností navýšení počtu započítávaných turnajů do žebříčku jak u mládeže, tak u dospělých 
(mládež cca 5-6, dospělí cca 8). Tato úprava bude diskutována s TMK. 
 

5) Divoké karty 
 
J. Modlinger vznesl dotaz, zda existuje úprava pro udělování DK. Ano, úprava je v Rozpisu soutěží jak 
mládeže tak dospělých a zároveň pro jednotlivé typy turnajů. Jedná se o změně úpravy DK pro MČR 
dospělých pro další sezónu, kdy návrh je, aby jednu DK pro MČR dospělých mohlo vždy udělit STK a jednu 
pořadatel. 
 

6) Soutěže družstev dospělých 
 
J. Kolář informoval o schůzce zástupců extraligových oddílů při MMČR v Karviné, kde se jednalo o možné 
změně systému extraligy. 
 
J. Modlinger vznesl stížnost a dotaz středočeské oblasti, proč byla přidělena do 1. CL skupiny východ. 
Představovalo to neúměrné zvýšení nákladů pro družstvo BK Králův Dvůr. Jan Kolář vysvětlil celou situaci 
s odkazem na předsedu středočeské oblasti, který s tímto přesunem při projednávání souhlasil.  
Co se týče systému 1. CL bude se ještě jednat se zástupci jednotlivých oddílů o možné změně. 
 
Co se týče současného RS pro 1. CL- pořadí jednotlivých zápasů v rámci jednotlivých kol jsou pouze 
doporučená. Samozřejmě má přednost dohoda mezi účastníky. V novém RS soutěží družstev dospělých 
bude toto uvedeno. 
 
J. Modlinger přetlumočil stížnost L. Krejčové z BK Králův Dvůr na to, že v rámci pořadatelství některých kol 
1. CL nebyli zajištěni hlavní rozhodčí a hráči si museli rozhodcovat sami. Pokud nedošlo k dohodě, mělo by 
toto být vždy uvedeno v Zápise o utkání, aby mohla STK ČBaS řešit. 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 20.3.2018      Zapsala: Hana Musilová 


