Rozhodnutí STK SŠS ze dne 8. 6. 2020
k dohrání mistrovských soutěží družstev SŠS 2019 – 2020 v praktickém šachu
V návaznosti na informace dostupné k dnešnímu dni, po konzultování družstev prostřednictvím
ankety STK SŠS a dalším relevantním okolnostem STK SŠS rozhodla v emailovém hlasování
následovně:
Mistrovská soutěž družstev SŠS - Krajský přebor SŠS 2019 - 2020 se dohrávat bude za níže
stanovených podmínek.
Mistrovské soutěže družstev SŠS – Krajské soutěže, Regionální přebor (D) a Regionální soutěže se
dohrávat nebudou. Soutěže budou ukončeny v pořadí platném po 9. kole. Toto pořadí bude určující
pro postupy i sestupy ze soutěží.
Podmínky pro odehrání soutěže Krajský přebor:
Družstva budou respektovat podmínky stanovené ŠSČR uvedené zde (vč. doprovodných materiálů):
https://www.chess.cz/souteze-druzstev-aktualizace-3-6/
Výtah mj. Na všech sportovištích - tedy i v klubovnách neboli hracích místnostech, musí být k dispozici
dezinfekce a všichni účastníci zápasu si na vstupu musí dezinfikovat ruce. Povinnost dezinfekci zajistit
k čištění pomůcek a k umístění do hracího sálu připadá na domácí družstvo.
STK SŠS upřednostňuje dohrání krajského přeboru v termínu 13. a 14. 6. Výjimečně po dohodě
zástupců družstva je možné odehrání zápasů KP i o víkendu 27. a 28. 6.. O sehrání zápasu/zápasů
v pozdějším termínu informují družstva po dohodě vedoucího skupiny nejpozději ve čtvrtek 11. 6.
Nedosažení dohody mezi zástupci družstva znamená pro hostující i domácí družstvo povinnost
k zápasu nastoupit v termínu 13. 6. (utkání 10. kola) a 14. 6. (utkání 11. kola). Konečné pořadí
v krajském přeboru je určují pro postupy do 2. ligy i sestupy do nižších soutěží.
V případě, že družstvo z hygienických či dalších důvodů nebude mít zájem o dohrání soutěže zájem,
nemusí nastoupit. Nenastoupení družstva s ohledem na aktuální situaci nebude pokutováno dle
rozpisu soutěže i platné legislativy. Předpokladem však je, že o skutečnosti, že družstvo nenastoupí,
informuje v předstihu (nejpozději v pátek 12. 6. do 18/00 hodin) zástupce soupeře a vedoucího
skupiny. Ten informaci o zápasech, které se budou a nebudou dohrávat, návazně sdělí družstvům
ve skupině, nejpozději v pátek 12. 6. do 22/00 hodin.
V případě, kdy poskytovatel hracího prostoru pro domácí družstvo stanoví odlišné než obvyklé
ochranné prostředky (roušky, dezinfekce atd.), zástupce domácího družstva o tomto neprodleně
informuje zástupce hostujícího družstva a vedoucího soutěže. Též informuje např. o potřebě vyplnění
formuláře o bezinfekčnosti apod.
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