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Věc: Rozhodnutí Komise Masters ČASQ ve věci upřesnění pravidel pro soutěže
masters při MČR masters pro rok 2015
č.j.

MK-2015-02-15-001

Komise Masters rozhodla, s ohledem na blížící se Mistrovství České republiky masters ve squashi pro rok
20145, které se uskuteční v termínu 5.-7.2.2015, o následujících upřesněních a podmínkách pro účast:









zúčastnit se může jakýkoliv hráč s českým občanstvím, který splňuje věkové limity a je řádně
registrovaný v ČASQ alespoň dvoudenní registrací
maximální počet účastníků v jednotlivých kategoriích:
o M35+ maximální počet účastníků 48 hráčů
o M40+ maximální počet účastníků 32 hráčů
o W35+ maximální počet účastníků 32 hráček
o všechny ostatní kategorie maximální počet účastníků 16 hráčů
kritéria účasti pro případ, že se přihlásí více hráčů do jedné věkové kategorie než je stanovený počet:
o u mužů masters nadřazenost aktuálního žebříčku mužů ČASQ do 100. místa včetně
o u žen masters nadřazenost aktuálního žebříčku žen do 50. místa včetně
o dále pak podle umístění na příslušném aktuálním žebříčku masters v příslušné věkové kategorii
o dále pak ti hráči, kteří alespoň figurují na nějaké pozici aktuálního žebříčku mužů, resp. žen, a
to v pořadí v jakém na příslušném žebříčku figurují
o jestliže přihlášený hráč nefiguruje na žádném z výše uvedených žebříčků a nelze pro jeho
zařazení použít žádné z výše uvedených kritérií, tak podle času přihlášení uvedeném v aplikaci
pro přihlašování na webových stránkách ČASQ
každý hráč masters se může na MR přihlásit pouze do jedné kategorie a to do té, která je nejblíže jeho
věku (př.: hráč ve věku 48 let do kategorie 45+, hráč ve věku 41 let do kategorie 40+ apod.)
v případě, že se přihlásí méně než 4 hráči (3,2,1) do jedné věkové kategorie, budou kategorie sloučeny.
Vyhlášení výsledků ale proběhne v rámci věkových kategorií, do kterých hráči věkově opravdu patří.
pro nasazování do turnajových pavouků byla stanovena tato kritéria
o nadřazenost aktuálního žebříčku mužů do 100. místa včetně, resp. aktuálního žebříčku žen do
50. místa včetně, nad aktuálním žebříčkem masters
o dále dle aktuálního žebříčku masters pro danou věkovou kategorii

S ohledem na termín konání MČR bylo rozhodnuto:
 ve středu dne 25.2.2015 budou zveřejněny žebříčky dospělých a masters platné ke dni 1.3.2015
 následně pak 25.2.2015, po zveřejnění žebříčků, bude umožněno přihlašování na MR do všech
kategorií
V Praze 15.2.2015

Za Komisi Masters ČASQ Renata Nejtková

