
On-line jednání STK ŠSČR dne 2020-11-21: 
přítomni: Chrz, Malec, Pelikán, Šťastná, Záruba 

1. Vypsané řádné termíny všech soutěží budou využity pro nalosovaná kola, jakmile to bude státem umož-
něno (po příslušném rozvolnění epidemiologických omezení). 

2. Plánuje se využití víkendu 19./20. 12. pro Mistrovství mládeže, nebo (variantně nekolizně dle rozsahu 
Mmládeže) pro náhradní termíny Extraligy a 1. kola 2. ligy. 

3. Je reálný předpoklad, že řádné prosincové termíny již bude možno hrát, tj. 12./13. 12. (5. kolo 1. ligy) a 
možná i 6. 12. (případné odložení 4. kola 2. ligy bude sděleno nejpozději 1. 12.). 

4. Plánuje se využití neděle 3. 1. pro náhradní termín 2. kola 1. ligy. 

5. Pro náhradní termíny odložených kol 1.+2. ligy (předpoklad add 2–4 by chyběla 2 kola 1. ligy a 2–4 kola 
2. ligy) se plánuje využití až 2 sobot (únor/březen) před nedělní 1. ligou pro 2. ligu s tím, že ostatní odlo-
žená kola budou dohrána v květnu. 

6. Pro náhradní termíny Extraligy je možno využít víkendy v 2021, kdy se hraje 2. liga (6./7. 2. a 13./14. 3.) 
v kombinaci s odložením závěrečného 3kola (např. 16.–18. 4.), příp. s uspořádáním závěrečného 5kola 
(varianta závěrečné 7kolo byla zatím odmítnuta). 

7. Určení náhradního termínu pro Extraligu 5./6. 12. je časově nereálné neb v tuto chvíli to stávající epide-
miologické omezení neumožňují (pro vyhlášení náhradního termínu je nutná delší doba než pro zrušení 
řádného). 

8. Utkání odložená v důsledku epidemiologických omezení mohou družstva ve vzájemné dohodě předehrát 
v termínech, kdy to rozvolnění omezení umožní. Podmínkou je (vedle dohody družstev) sdělení takto do-
hodnutého termínu (příp. i změny místa) nejpozději v 5denním předstihu vedoucímu soutěže/skupiny, KR 
ŠSČR (delegace@chess.cz) a v případě Extraligy i sekretariátu ŠSČR (sekretariat@chess.cz). Při sdělení 
v kratším předstihu je nutný souhlas vedoucího soutěže/skupiny (posouzení vyřízení souvisejících náleži-
tosti takto kratším čase).  

9. Plán vychází ze zlepšující se epidemiologické situace a předpokladu rozvolňování omezení a může být 
změněn v případě jejich zhoršení. 
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