Rozhodnutí STK 2018-14
1.
1.1

Obecný popis
Přihlášky družstev do kvalifikace o účast v nejnižší celorepublikové soutěži
mužů pro rok 2019
V termínu dle TK 2018 obdržela STK ČNS přihlášky těchto družstev:
- TJ Pankrác (reg.ČNS C010 PANK) – Praha – sestupující ročníku 2018
- TJ Sokol Třebíč (reg.ČNS K061 TREB) - Vysočina
- NK Janovice nad Úhlavou(reg.ČNS K032 JANO) - Plzeňský
- NK BAJDA Kroměříž (reg.ČNS R072 KROM) - Zlínský
- NK Legendy (reg.ČNS R031 LEGE) - Jihočeský
- SK Hlinsko (reg.ČNS K053 HLIN) – Pardubický
V termínu dle TK 2018 obdržela STK ČNS přihlášky o pořadatelství od
těchto družstev:
- TJ Pankrác (reg.ČNS C010 PANK) – Praha
- NK Legendy (reg.ČNS R031 LEGE) - Jihočeský

1.2

Splnění podmínek
Podmínky pro účast v kvalifikaci dle Soutěžního řádu a Rozpisu
dlouhodobých soutěží 2018.
a) Přihláška do kvalifikace o účast v nejnižší celorepublikové soutěži
mužů pro rok 2019
b) Do 12.10.2018 uhradit hráčské licenční poplatky ve výši 200,-Kč,
případně doplatit do této výše v případě nižší částky vyměřené
příslušným KNS.
c) Zaplatit kauci ve výši 5.000,-Kč
d) Mít elektronickou soupisku družstva v tištěné podobě shodnou se
soupiskou posledního kola Krajské nebo Okresní soutěže (s možností
doplnění hráčů v souladu se Soutěžním řádem a Stanovami.
Družstvo SKN Žatec „B“ (reg.ČNS C042 ZATE) zaslalo kauci 5.000,-Kč,
nikoliv však oficiální přihlášku do lhůty dané Termínovým kalendářem 2018.
Kauci ve výši 5.000,-Kč vrátit celou na účet s tím, že toto družstvo nebylo
přijato do kvalifikace pro nesplnění podmínek.
V případě pořadatelství splnily podmínku zasláním žádosti v termínu na
předepsaném formuláři pouze družstva TJ Pankrác (reg.ČNS C010 PANK)
a NK Legendy (reg.ČNS R031 LEGE) . Družstvo SK Hlinsko (reg.ČNS K053
HLIN) nezaslalo oficiální formulář přihlášky do lhůty dané Termínovým
kalendářem 2018 (pouze projevilo zájem e-mailem).

2.

Dokumenty použité při rozhodování
- Soutěžní řád ČNS
- Rozpis dlouhodobých soutěží 2018
- Přijaté přihlášky družstev do kvalifikace
- Přijaté přihlášky na pořadatelství kvalifikace
- Potvrzení příslušných KNS o právu startu v kvalifikaci
- Uhrazení kauce každého družstva dle Hospodářské směrnice ČNS 2018
- Uhrazené licenční poplatky ve výši dle Hospodářské směrnice ČNS 2018,
případný doplatek do této výše v případě nižší částky vyměřené příslušným
KNS

3.

Rozhodnutí
Všech šest (6) přihlášených družstev splnilo podmínky pro účast
v kvalifikaci. Družstva jsou rozdělena do dvou (2) kvalifikačních skupin, kde
první dvě družstva z každé skupiny (dle dosažených výsledků a celkového
pořadí) získávají právo startu v nejnižší celorepublikové soutěži mužů pro
rok 2019. Rozdělení proběhlo losem dne 5.10.2018 v 10:12, který provedla
STK ČNS a VV ČNS ve složení Ondřej Košatka – člen VV, Ivan Škoda –
sekretář STK.
Skupina A
1. TJ Pankrác / pořadatel
2. NK Bajda Kroměříž
3. NK Janovice nad Úhlavou
Skupina B
1. NK Legendy z.s. / pořadatel
2. SK Hlinsko
3. TJ Sokol Třebíč
Systém soutěže:
Skupina A o třech účastnících bude hrát skupinově v tomto pořadí:
TJ Pankrác (č.1) vs NK Janovice nad Úhlavou (č.3)
NK Janovice nad Úhlavou (č.3) vs NK Bajda Kroměříž (č.2)
NK Bajda Kroměříž (č.2) vs TJ Pankrác (č.1)
Pozn.: čísla 2 a 3 byla přidělena družstvům losem.
Skupina B o třech účastnících bude hrát skupinově v tomto pořadí:
NK Legendy (č.1) vs TJ Sokol Třebíč (č.3)
TJ Sokol Třebíč (č.3) vs SK Hlinsko (č.2)
SK Hlinsko (č.2) vs NK Legendy (č.1)
Pozn.: čísla 2 a 3 byla přidělena družstvům losem
První dvě družstva v každé skupině mají právo startu v nejnižší
celorepublikové soutěži mužů ročníku 2019. Třetí družstvo v každé skupině
bude osloveno v případě odmítnutí nebo nesplnění podmínek některého
z družstev, které si účast v kvalifikaci vybojovalo.
V případě, že při odmítnutí nebo nesplnění podmínek některého z družstev,
které si účast v kvalifikaci vybojovalo, projeví zájem o účast více než jedno

družstvo na dalších nepostupových místech kvalifikace, bude sehrána tzv.
dodatečná kvalifikace.
Toto Rozhodnutí je zároveň Zápisem z jednání. Hlasování ANO 3x.
4.

Orgán, který rozhodoval a datum rozhodnutí
Dne 5.10.2018 rozhodla Sportovně technická komise ČNS.

V Praze dne 5.10.2018
Kamil Kleník – předseda STK ČNS
Ivan Králík – člen
David Němec – člen
Zapsal: Ivan Škoda, sekretář STK

