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Rozhodnutí VV PSST č. 3/2020-21 ze dne 15. 3. 2021 
 

Rozhodnutí VV PSST ze dne 15. 3. 2020 ohledně anulování soutěžního ročníku 2020/2021 
v soutěžích dospělých organizovaných PSST a informace ohledně dalších soutěží 
organizovaných PSST.  

1. Na základě rozhodnutí VV ČAST ze dne 24. 2. 2021 o anulování ligových soutěží v roce 
2020/2021 a na základě vývoje epidemiologické situace v ČR v posledních týdnech 
rozhodl VV PSST o anulování všech soutěží družstev dospělých v sezóně 2020/2021. 
Družstva hrající v sezóně 2020/2021 budou mít nárok se přihlásit v následujícím ročníku 
do stejných soutěží. Podmínky a termíny přihlášek budou vypsané v Rozpisu 
mistrovských soutěží družstev mužů a žen pro sezónu 2021/2022 v Praze.    

2. Lze podávat převody soutěží v období od 1. 4. 2021 do uzávěrky přihlášek. Omezení pro 
převod práva startu platné pro sezónu 2020/2021 zůstávají v platnosti i pro sezónu 
2021/2022. Odmítnutí potvrzeného mimořádného postupu resp. záchrany pro sezónu 
2021/2022 nebude penalizováno. 

3. VV PSST dále rozhodl, že 80 % z částky zaplacené za startovné do dlouhodobých soutěží 
pro sezónu 2020/2021 bude oddílům započteno pro sezónu 2021/2022 (tj. oddíly doplatí 
pouze rozdíl, bude-li startovné vyšší než v sezóně 2020/2021). 

4. Podmínky pro účast v dlouhodobých soutěžích družstev dospělých dané článkem 11 
Rozpisu nebudou v sezóně 2020/2021 vyhodnocovány. 

5. Krajské přebory jednotlivců budou uspořádány v měsíci květnu nebo červnu v závislosti 
na vývoji pandemické situace v Praze. Snahou VV PSST je Přebor Prahy odehrát i 
v případě omezení pouze na soutěže jednotlivců. 

6. Turnaje mládeže Grand Prix jsou prozatím pozastaveny. O možném odehrání některých 
turnajů bude rozhodnuto podle vývoje pandemické situace v Praze. KM PSST se nebrání 
v případě zájmu uspořádat nějaké turnaje i v červenci a srpnu, bude-li mezi mládeží o 
účast na turnaji zájem. 

7. Podle bodu 8 rozpisu soutěží družstev mládeže bude ve všech kategoriích odehrán pouze 
jeden turnaj Přeboru prahy družstev mládeže. V soutěži mladšího žactva se přeborníkem 
Prahy pro sezónu 2020/2021 stává družstvo SK DDM Kotlářka Praha. Termíny konání 
turnaje v kategorii dorostu a staršího žactva budou včas oznámeny s ohledem na vývoj 
pandemické situace v Praze. 

8. V případě možnosti uspořádá VV PSST pro zájemce nemistrovskou soutěž družstev po 
ukončení epidemiologických opatření. Tato soutěž by se podle zájmu hrála cca 5 – 8 týdnů 
(tj. každé družstvo 5 – 8 zápasů) v měsících květnu, červnu, příp. i o prázdninách. Neúčast 
v této soutěži nebude nijak penalizována, zúčastněna družstva nebudou v mistrovských 
soutěžích nijak bonifikována.  
 

V Praze dne 15. 3. 2021  
 
Miloš Vojáček  Martin Bajtler 
předseda VV PSST  předseda STK a ředitel soutěží mužů 
 
Olga Kaucká  Lukáš Kotlorz 
Předsedkyně KM PSST  sekretář PSST a ředitel soutěží žen 
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