Další průběh soutěží 2020–2021
Známé informace
• NBC rozhodla, že v jarní části roku 2021 určitě nebude žádné MS, jediná akce v tuto chvíli plánovaná
mezinárodní akce je finále Ligy mistrů ve dnech 22.-23.5.2021.
• Vývoj pandemie a vládní omezení jsou pro nás stěžejní, ovšem zde lze vývoj předvídat jen velmi těžko,
a proto musíme počítat se všemi možnostmi.

Priority ČKA
VV ČKA rozhodl o prioritách v případě, že bude možné pokračovat v soutěžích. Priority v sestupném pořadí:
• Dlouhodobé soutěže družstev.
• Finále Mistrovství ČR jednotlivců na kuželnách určených v konkursu pro MČR 2020.
• Finále Mistrovství ČR dvojic na kuželnách určených v konkursu pro MČR 2020.

Podmínky pro restart soutěží
• Obecně je možné pořádat sportovní soutěže v souladu s vládními a ministerskými nařízeními.
• Je legálně jednoznačně možné hrát bez roušek.
• Pro pořádání soutěží nejsou povinné antigenní, ani žádné jiné, testy.
Pro znovuzahájení je nutné splnění všech uvedených podmínek. K tomu bude vytvořen časový prostor pro
přípravu v délce nejméně dvou týdnů.

Další kroky
Soutěže družstev
• V případě restartu dlouhodobých soutěží budeme v soutěžích na všech úrovních pokračovat tam, kde jsme
skončili. Pokud by některé KKS zvolily jiný přístup, tak platí, že z hlediska termínů mají ligové soutěže, včetně
Interligy, stále přednost před regionálními soutěžemi. Je možné, že v některých případech se nevyhneme
hlášení termínů utkání pořadatelem dle volna na kuželně.
• Pokud to dovolí časový prostor, tak se pokusíme dohrát celý naplánovaný pořad.
• Pokud bude časový prostor omezen, odehrajeme polovinu soutěže a budeme pokračovat Play-Off pro
prvních 8 družstev na dvě utkání (analogicky jako Pohár ČKA), případně na jen jedno utkání (na kuželně lépe
umístěného družstva), a k tomu Play-Down pro poslední čtyři družstva na 6 resp. 3 utkání každý s každým se
započítáním výsledků z dlouhodobé části. Poslední alternativou je ukončení soutěže de facto v polovině. To
představuje mít k dispozici nejméně 9 hracích termínů. Pokud nebude k dispozici ani to, tak dlouhodobé
soutěže zrušíme.
• U soutěží s menším počtem účastníků než 12 bude konkrétní postup zvolen dle příslušných časových
možností a situace.

Soutěže jednotlivců a dvojic
• Regionální Mistrovství jednotlivců nebudou mít vypsané žádné termíny. Pokud se bude konat finále MČR
jednotlivců, tak postupující určí jednotlivé Krajské svazy dle svých kritérií. VV ČKA doporučuje využít výsledky
z Mistrovství krajů z roku 2020, samozřejmě tam, kde to bude možné. U hráčů, kteří jsou již ve vyšší věkové
kategorii, zvolí Krajské svazy postup dle konkrétní situace. Účast ve finále MČR nebude tím pádem
podmiňována účastí hráčů v mistrovství oddílu, okresu či kraje.
• Finále MČR dvojic se bude konat, pokud na něj budou volné termíny a pokud se podaří kompletně odehrát
turnaje aspoň dvou bloků (podzimní blok byl úspěšně dokončen).

Obecně
• Výsledky průzkumu ukázaly, že pro hraní v létě je minimální ochota, proto VV neuvažuje o využití letních
termínů pro soutěže.
• Ze stejného důvodu neuvažuje VV o vypsání dvojutkání sobota-neděle.
• V následujících variantách se uvažují termíny, od kdy je možné začít hrát po uplynutí výše zmíněného
časového prostoru pro přípravu.

Varianta 1
Pořádání soutěží možné od začátku roku 2021.
Zahájení soutěží: 9. 1. 2021
Tato varianta jako jediná umožní odehrát vše, tedy dlouhodobé soutěže, MČR jednotlivců i dvojic.
Výjimka jsou 1. KLD B a D, které by byly zkráceny o 2 kola.

Varianta 2
Pořádání soutěží možné od února 2021.
Zahájení soutěží: 6. 2. 2021
Tato varianta umožní odehrát dlouhodobé soutěže družstev v plném rozsahu, MČR se ruší.
Výjimka jsou 1. KLD B a D, které by byly zkráceny o 2 kola.

Varianta 3
Pořádání soutěží možné od března 2021.
Zahájení soutěží: 13. 3. 2021
Tato varianta umožní odehrát dlouhodobé soutěže družstev se zkrácenou základní částí a nadstavbou (PlayOff a Play-Down), MČR jednotlivců i dvojic se ruší. Termín N3 v 1.KLZ se vyřeší dle situace.
1. KLD jsou zkrácené, o 4, resp. 6 kol.

VV ČKA má připraveny další varianty, které počítají s pozdějšími termíny zahájení, a sice v dubnu či květnu
2021. Tyto varianty již počítají kromě zkrácené základní části i se zkrácenou případně až žádnou nadstavbou.
S ohledem na turbulentní dobu, kdy se situace neustále mění a těžko lze předvídat další vývoj, nebudeme
tyto varianty zatím detailně zveřejňovat. V případě potřeby je termínově přizpůsobíme aktuální situaci
a zveřejníme. Poslední varianta pak už počítá pouze s Mistrovstvím ČR jednotlivců a dvojic. Pokud nebude
možné hrát ani ve druhé polovině května, budou veškeré soutěže ročníku 2020-2021 zrušeny.
Jestliže by nucená výluka soutěží trvala až do Velikonoc, je pravděpodobné, že se to bude týkat i okolních
států a může se stát, že NBC opět posune zatím plánované jarní termíny finále Ligy mistrů na pozdější dobu.

Specifické případy
Napříč soutěžemi se mohou vyskytnout různé nestandardní případy, jako např. start žen Rosic ve finále Ligy
mistrů či čtyři pouze venkovní starty Zlínu v úvodní fázi 2. KLM B a především řada odložených utkání
víceméně ve všech ligových skupinách. Tyto případy budou řešeny konkrétním vedoucím soutěže.
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