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Rozhodnutí Soutěžní a disciplinární komise ČASQ (dále jen SK ČASQ) ve věci nasazení 
zahraničních hráčů pro soutěže družstev  
 
Č.j.:  SK-2015-01-23-076 
 
SK ČASQ zveřejňuje informaci týkající se nasazení hráčů pro nadcházející utkání extraligy mužů a žen, která se 
uskuteční ve dnech 31.1. – 1.2.2015. 
 

1. SK ČASQ rozhodla o nasazení hráčů pro sezónu 2014/2015 dle čl.161 odst. c a čl.167 odst. c Soutěžního 
a klasifikačního řádu ČASQ. Toto rozhodnutí platí pro celou sezónu 2014/2015 nebo do doby, než bude 
možné níže uvedeného hráče nasadit na lepší pozici dle Soutěžního a klasifikačního řádu ČASQ. 

Dále uvedení hráči budou pro účely nasazení zařazeni vždy za hráče na uvedené pozici 
příslušného národního žebříčku ČASQ a před hráče následujícího. V případě, že bude více takovýchto 
hráčů v jednom družstvu startovat současně, o jejich pořadí v první řadě rozhodne aktuální umístění na 
žebříčku PSA, resp. WSA. Pokud nebude možné je seřadit podle aktuálního žebříčku PSA, resp. WSA, o 
pořadí nasazení se rozhodne podle jejich umístění na žebříčku ČASQ.  Pokud nebude možné je seřadit 
ani podle žebříčku PSA, resp. WSA, ani podle žebříčku ČASQ, o pořadí takovýchto hráčů se rozhodne 
abecedním seřazením (příjmení, jméno).  
 
muži 

o Londy Harry (SC Strahov A - muži)     / za pozici 18 a současně před pozici 19 žebříčku ČASQ 
o Püski Lénárd (SC Strahov A - muži)     / za pozici 10 a současně před pozici 11 žebříčku ČASQ 
o Poleshchuk Daniel (CORKERS A - Ostrava) / za pozici 5 a současně před pozici 6 žebříčku ČASQ 

 
ženy 

o Paj Linda (SC Strahov A - ženy)      / za pozici 10 a současně před pozici 11 žebříčku ČASQ 
   
 

2. SK ČASQ zveřejňuje pro informaci nasazení hráčů pro období 1.února - 28.února 2013 dle čl. 161 odst 
a,b a čl.167 odst. a,b Soutěžního a klasifikačního řádu ČASQ 
 
Nadřazenost dle čl.161 odst. a a čl.167 odst. a 
 
Dále uvedení hráči budou pro účely nasazení zařazeni vždy před hráče na pozici č.1 příslušného 
národního žebříčku ČASQ. V případě, že bude více takovýchto hráčů v jednom družstvu startovat 
současně, o jejich pořadí v první řadě rozhodne aktuální umístění na žebříčku PSA, resp. WSA. Pokud 
nebude možné je seřadit podle aktuálního žebříčku PSA, resp. WSA, o pořadí nasazení se rozhodne 
podle jejich umístění na žebříčku ČASQ.  Pokud nebude možné je seřadit ani podle žebříčku PSA, resp. 
WSA, ani podle žebříčku ČASQ, o pořadí takovýchto hráčů se rozhodne abecedním seřazením (příjmení, 
jméno).  
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o Gaultier Gregory (Buldoci Praha)  pořadí na žebříčku PSA 2 
o Serme Lucas (SC Strahov A - muži)  pořadí na žebříčku PSA 47 
o Schweertman Piedro (SC Strahov A - muži) pořadí na žebříčku PSA 70 
o Koukal Jan (Buldoci Praha)   pořadí na žebříčku PSA 80 

 
 

ženy 
o Fialová Lucie (SC Strahov A - ženy)  pořadí na žebříčku WSA 49 
o Coufal Birgit (All4sport)   pořadí na žebříčku WSA 62 
 

 
Nadřazenost dle čl.161 odst. b a čl.167 odst. b 
 
Dále uvedení hráči budou pro účely nasazení zařazeni vždy za hráče na uvedené pozici příslušného 
národního žebříčku ČASQ a před dalšího následujícího.  V případě, že bude více takovýchto hráčů 
v jednom družstvu startovat současně, o jejich pořadí v první řadě rozhodne aktuální umístění na 
žebříčku ČASQ.  Pokud nebude možné je seřadit ani podle žebříčku ČASQ, o pořadí takovýchto hráčů se 
rozhodne abecedním seřazením (příjmení, jméno).  
 
muži 

o Celler Miroslav (Viktoria Brno Across)     / za pozici 8 a současně před pozici 9 žebříčku ČASQ  
o Kviečinský Peter (Buldoci Praha)     / za pozici 11 a současně před pozici 12 žebříčku ČASQ 
o Maník Marek (SCC Hradec Králové "A")     / za pozici 14 a současně před pozici 15 žebříčku ČASQ 
o Kubíček Dávid (Viktoria Brno Across)     / za pozici 20 a současně před pozici 21 žebříčku ČASQ 
o Hrnčiřík Matej (Viktoria Brno Across)     / za pozici 41 a současně před pozici 42 žebříčku ČASQ 
o Tužinčin Lukáš (Viktoria Brno Across)     / za pozici 50 a současně před pozici 51 žebříčku ČASQ 
o Maťas Šimon (Viktoria Brno Sportprofit)    / za pozici 65 a současně před pozici 66 žebříčku ČASQ 

 
ženy 

o Hrúziková Linda (Viktoria Brno Kabet-A.T.)/ za pozici 4 a současně před pozici 5 žebříčku ČASQ 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně 23.1.2015    Za SK ing. Radim Švec      


