DALŠÍ PRŮBĚH SOUTĚŽÍ Východočeské oblasti 2020-2021
Na základě informace z ČKA uvádím možnosti pro pokračování soutěží probíhajícího ročníku.

Soutěže družstev:
V případě restartu dlouhodobých soutěží budeme v soutěžích na všech úrovních pokračovat tam, kde jsme
skončili.
a) Pokud to dovolí časový prostor, tak se pokusíme dohrát celý naplánovaný pořad.
b) Pokud bude časový prostor omezen, odehrajeme polovinu soutěže a budeme pokračovat play-off
(prvních 8 družstev ko systémem na dvě utkání nebo i jen na jedno u lépe umístěného družstva) o
postup a play-down o sestup (poslední družstva ko systémem na dvě utkání anebo i jedno utkání u
lépe postaveného družstva po základní části). Blíže o systému by bylo rozhodnuto při změněném
rozlosování.
c) Pokud by nám časový prostor nedovolil ani takovéto řešení ukončila by se soutěž po polovině.
d) A pokud nebudou k dispozici termíny ani na toto tak bychom tento ročník zrušili.

Soutěže jednotlivců:
Soutěže jednotlivců by se uskutečnily pouze při zrušení soutěží družstev, pokud by byl prostor na uspořádání
okresních a krajských mistrovství. Z nich by se pak postoupilo do Mistrovství ČR. Kdyby nebyla možnost
uspořádat krajská mistrovství a VV ČKA by uspořádal Mistrovství ČR tak bychom doporučily jednotlivým VV
krajských svazů, aby postup zajistily dle výsledků mistrovství roku 2020.

A nyní blíže k jednotlivým soutěžím. Vždy je předpoklad dohrát soutěž nejpozději 25. 6. 2021. A přepoklad je
také zahájení až 14 dní po uvolnění sportovišť, aby byla možnost alespoň trochu natrénovat.
Divize:
Dle bodu a/ - nutnost zahájit nejpozději ve 4. týdnu, tj. v pátek 29. 1. – tato možnost se však jeví podle
současné situace zcela nereálná. Byla by možnost ji dohrát i s pozdějším začátkem, ale pak se musela odehrát
v některých týdnech 2 kola (počet takových týdnů by odpovídal počtu týdnů o kolik by se začalo později). A
takto by se dalo soutěž dohrát i se začátkem v 15. týdnu (pak se ve všech týdnech hrála 2 kola). Dvoukolové
týdny se mně však moc nelíbí a myslím, že ani vám nebudou vyhovovat.
Dle bodu b/ - nejpozdější možný začátek by byl v 11. týdnu, tj. 19. 3.
Dle bodu c/ - nejpozdější možný začátek by byl v 17. týdnu, tj. 30. 4.
Přebory:
a/ - začátek nejpozději v 8. týdnu, tj. 26. 2.
b/ - začátek nejpozději ve 13. týdnu, tj. 2. 4.
c/ - tato možnost nepřichází v úvahu, protože by se nedohrála divize, a tak by se vlastně nehrálo o nic (nebylo
by možné postoupit)
Soutěže:
a/ - začátek nejpozději v 16. týdnu, tj. 23. 4. a ostatní možnosti nepřicházejí v úvahu – nebyly by dohrány vyšší
soutěže (předpoklad je, že se zruší rozpisem naplánovaná nadstavba).

Soutěže mládeže:
Divize dorostu: Zde bychom chtěli odehrát maximální počet kol i s tím, že by soutěž skončila uprostřed nějaké
části (aby si dorost zahrál)
VčPM: snaha by byla o dohrání celé soutěže i když třeba jen s omezeným počtem turnajů a jen jedním
finálovým turnajem

Samozřejmě se nebráníme vašim eventuálním návrhům a připomínkám a byly-li by lepší tak bychom je využili.
Času pravděpodobně budeme mít dost.
4. 1. 2021
Petr Glac
Předseda společné STK KKKS a PKKS

