Rozhodnutí STK 2019-11
1.

Obecný popis

1.1

Převod soutěže
STK ČNS obdržela 3 žádosti o převedení soutěže. 1. žádost o převod soutěže
17.12.2019 od oddílu TJ Sokol Horažďovice (ID K032 HORA) z oddílu NK
Janovice nad Úhlavou (ID C032 JANO), jehož družstvo hrálo v soutěžním ročníku
2019 2. ligu mužů a umístilo se na konečném 3. místě. 2. žádost o převod
soutěže 30.12.2019 od oddílu Tělovýchovná jednota Radomyšl (ID C031 TJRA)
z oddílu TJ Slovan Chabařovice (ID C042 CHAB), jehož družstvo hrálo
v soutěžním ročníku 2019 2. ligu mužů a umístilo se na konečném 6. místě. 3.
žádost o převod soutěže 18.12.2019 od oddílu TJ Plazy (ID K020 PLAZ) z oddílu
TJ Sokol Příšovice (ID C051 PRIS), jehož družstvo hrálo v soutěžním ročníku
2019 2. ligu mužů a umístilo se na konečném 1. místě a postoupilo pro soutěžní
ročník 2020 do 1. ligy mužů.

2.

Dokumenty použité při rozhodování
- Soutěžní řád ČNS
- Vyplněná a oběma oddíly podepsaná žádost o převedení soutěže
- Uhrazený poplatek za převod dle platné Směrnice o hospodaření

3.

Rozhodnutí
a) Družstvo mužů oddílu TJ Sokol Horažďovice splnilo veškeré náležitosti dle SŘ
a získává právo účasti ve 2. lize mužů v soutěžním ročníku 2020, přičemž
družstvo mužů oddílu TJ Janovice nad Úhlavou bude tímto převodem hrát
soutěž v místě příslušném KNS. Družstvo mužů oddílu Tělovýchovná jednota
Radomyšl splnilo veškeré náležitosti dle SŘ a získává právo účasti ve 2. lize
mužů v soutěžním ročníku 2020, přičemž družstvo mužů oddílu TJ Slovan
Chabařovice bude tímto převodem hrát soutěž v místě příslušném KNS.
Družstvo mužů oddílu TJ Plazy splnilo veškeré náležitosti dle SŘ a získává
právo účasti v 1. lize mužů v soutěžním ročníku 2020, přičemž družstvo mužů
oddílu TJ Sokol Příšovice bude tímto převodem hrát soutěž v místě
příslušném KNS. Dle SŘ čl. 3.20 e) může být vyšší družstvo pro následující
rok zařazeno do stejné úrovně soutěže, kterou hrálo nižší družstvo před
převedením, pouze v tom případě, že řídící orgán této soutěže souhlasí s jeho
zařazením. V opačném případě je vyšší družstvo zařazeno do soutěže o jeden
stupeň nižší, pokud samo nepožádá o své zařazení ještě níž. Nižší družstvo je
povinno do 7 dnů od přijetí kladného rozhodnutí zaplatit za převedení soutěže
ve prospěch ČNS poplatek ve výši určené Směrnicí pro hospodaření ČNS. Po
zaplacení poplatku oznámí řídící orgán všem stranám převedení soutěže,

v opačném případě je informuje o zrušení převedení. V případě, že poplatek je
uhrazen po termínu, bude poplatek vrácen do 14 dnů od rozhodnutí o zrušení
převedení.

Toto Rozhodnutí je zároveň Zápisem z jednání. Hlasování ANO 3x.

5.

Orgán, který rozhodoval a datum rozhodnutí
Dne 31.12.2019 rozhodla Sportovně technická komise ČNS.
Kamil Kleník – předseda STK ČNS
Ivan Králík – člen
David Němec – člen
Zapsal: Ivan Škoda, sekretář STK

