
Zápis z jednání STK PŠS o zrušení soutěže družstev dospělých 2020-2021 
 
Způsob projednávání: per rollam 
Zúčastnění: Jan Kropík, Jan Kovář, Milan Petras 
 
17. 1. 2021  -  na základě informací z jednání společné online schůze všech KŠS, z níž 
vyplynulo, že liga bude zrušena, a vzhledem k stávající PES (4 s omezeními 5), přichází 
předseda Jan Kropík s otázkou „zrušit také soutěž v Praze?“. Milan Petras navrhuje, aby se 
ještě počkalo, aby se ještě do konce ledna sledoval vývoj epidemiologické situace, a pak se 
teprve rozhodlo. Tento návrh byl ostatními členy STK přijat. 
23. 1. 2021 -  protože se epidemiologická situace nelepší, přichází Jan Kropík s návrhem 
zrušit soutěž už nyní, a nečekat do konce ledna. Tento návrh je ostatními členy STK zamítnut. 

1. 2. 2021 – Jan Kropík připomíná, že uplynula čekací doba, kterou si STK stanovilo, a že je 
na čase učinit konečné rozhodnutí. Upozorňuje na rozhodnutí STK ŠSČR, že se oddíl nemůže 
kvalifikovat do 2. ligy 2021/2022 výsledky svého družstva ani v řádně sehraném KP 
2020/2021 (STK ŠSČR došla k závěru, že rozhodnutí VV ŠSČR o nesehrání ligových soutěží 
družstev 2020/2021 znamená zrušení celého soutěžního ročníku družstev 2020/2021). A 
navrhuje okamžité zrušení soutěže. Jan Kovář s tím souhlasí. Milan Petras nesouhlasí a 
navrhuje ještě počkat. 

2. 2. 2021 – protože většina členů STK PŠS je pro okamžité zrušení soutěže, vypracovává Jan 
Kropík za aktivní spolupráce Jana Kováře text usnesení o zrušení soutěže. 

4. 2. 2021 – Jan Kropík předkládá ostatním členům ke schválení text usnesení o zrušení 
soutěže – hlasovat se bude o jednotlivých bodech (Odstavec č. 1 – „zrušení soutěže“; 
Odstavec č.3 – „právo účasti v příštím ročníku“; Odstavec č. 4 – „převedení poplatků za 
sezónu 2020-2021 do stavu záloha pro sezónu příští“) jednotlivě. 

6. 2. 2021 – hlasování uzavřeno s tímto výsledkem: 

Odstavec č. 1 – „zrušení soutěže“ – 2x „pro“, 1x „proti“ (Petras) = přijato. 

Odstavec č.3 – „právo účasti v příštím ročníku“ – 3x „pro“ = přijato. 

Odstavec č. 4 – „převedení poplatků za sezónu 2020-2021 do stavu záloha pro sezónu příští“ 
– 3x „pro“ = přijato. 

Přijaté usnesení o zrušení soutěže bude zveřejněno co nejdříve. 

 

 

 

  
 


