Usnesení z jednání VV JčŠS ze dne 1. prosince 2020
Jednání bylo on line po internetu
Přítomni:

Sýkora, Durchan, Odehnal, Hejda

Omluven:

David – přejeme brzké uzdravení a držíme palce

Program jednání:
1) Vyhodnocení „Dotazníku k znovu obnovení soutěží v Jč. Kraji“
2) Usnesení
Podkladové materiály:
1) Souhrn výsledků dotazníků – názorů oddílů – družstev
2) Komentář k výsledkům

Usnesení:
VV JčŠS ukládá
1) STK JčSS na základě výsledků dotazníků zahájit rozjezd – pokračování soutěží divizí od ledna
2021 pokud to situace dovolí a budou splněny podmínky nařízení vlády ČR. V případě, že se
soutěže v lednu 2021 nerozjedou, soutěže divizí budou pro ročník 2020-21 zrušeny.
2) Soutěže se budou i nadále řídit „Pravidly …“ vydané VV JčŠS před zahájením soutěží.
3) STK JčŠS si vyžádá jasné a konečné stanovisko od družstev, která nejsou připravena soutěž
dokončit, tj. zda budou v dané soutěži pokračovat či nikoliv
4) STK a KM JčŠS opraví Termínový kalendář dle nastalé situace a změn daných ŠSČR, se
zapracováním kol divizí. Dosud neodehraná kola se přesunou na náhradní možné termíny a
na konec divizí v TK.
5) STK JčŠS seznámí družstva, jak bude řešeno nedohrání soutěže či odložených zápasů soutěží
či odstoupení ze soutěží.
6) Termínový kalendář pro soutěže divizí, by měl být ukončen max. v květnu 2021. Případné
prodloužení podléhá schválení VV JčŠS
7) U divizí se nebudou používat dvojkola. Střet 1. a 3. divize je možný, ale využívat minimálně.
Zápasy vyšší soutěže mají přednost před nižší. Případné změny v „Rozpisu …“ jednotlivých
divizích, musí být 100% odsouhlaseny hrajícími družstvy dané soutěže. (např. postupy a
sestupy, tempo hry, atd.)
8) M. Durchan připraví návrh soutěží
pro družstva,
po internetu pro jednotlivce,
v případě, že by se nemohlo v soutěžích družstev od ledna pokračovat, ale někdo by měl
zájem si zahrát
9) VV JčŠS se připraví na možnost konání „Konference JčŠS“ on line po internetu.

