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PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ ČASQ NA TURNAJÍCH ESF 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Čl.1 Evropská federace squashe pořádá European Junior Circuit - sérii turnajů pro juniorské hráče až do věku 

19 let. Tyto turnaje se pořádají téměř ve všech evropských zemích. Na základě výsledků na těchto 

turnajích se sestavuje evropský juniorský žebříček a je určováno nasazování hráčů a týmů na mistrovství 

Evropy. Účelem tohoto dokumentu je stanovit pravidla a systém organizace pro výjezdy juniorských 

hráčů na výše uvedené akce ve skupinách organizovaných ČASQ. Přínosem tohoto systému je úspora 

nákladů, které vynakládají rodiče a mateřské kluby juniorských hráčů při individuálním výjezdu. 

Skupinová organizace umožní snížit podíl nákladů na jednotlivce za dopravu, ubytování i stravu, protože 

nadále nebude nutný samostatný doprovod pro každého juniora. Současně bude zabezpečen odborný 

doprovod ve formě kvalitních trenérů, při náročnějších akcích může být realizační tým rozšířen o maséra, 

fyzioterapeuta a další potřebné odborníky, což v celém souboru povede k dosažení kvalitních výsledků. 

Dohled nad hráči bude zajištěn po celou dobu akce, předpokládá se také lepší komunikace a vzájemná 

podpora mezi účastníky výjezdu, stejně jako utužení juniorských kolektivů. 

Čl.2 Turnaje European Junior Circuit se dělí na: 

a. Turnaj Circuit – základní úroveň, nejméně bodově hodnocený turnaj 

b. Turnaj Grand Prix (GP) – střední úroveň turnaje, lépe bodově hodnocený 

c. Turnaj Super Series (SS) – nejlépe hodnocený a obsazovaný turnaj 

Čl.3 Kalendář turnajů European Junior Circuit je zveřejňován na stránkách ESF a v kalendáři ČASQ 

 

II. PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TURNAJE ESF JUNIOR CIRCUIT 

Čl.4 Na turnaje pořádaných ESF se může hráč přihlásit pouze prostřednictvím ČASQ. Hráči, kteří se chtějí 

zúčastnit turnaje ESF Junior Circuit, jsou povinni zaslat nejpozději 4 dny před uzávěrkou turnaje 

elektronicky přihlášku na sekretariát ČASQ (viz příloha č.1 „Přihláška juniora na turnaj EJC“) a duplicitně 

na manažera reprezentace. V přihlášce musí být uvedeny všechny potřebné údaje: 

a. příjmení a jméno hráče 

b. osobní číslo hráče v systému ESF 

c. kategorie, do které se hráč přihlašuje 

d. typ balíčku, který hráč požaduje 

e. požadavek, zda hráč bude člen výpravy ČASQ nebo se turnaje zúčastní individuálně 

f. uvést fakturační údaje, na které bude vystavena faktura za startovné, balíček, dopravu, 

ubytování, pojištění, případně další položky 
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Čl.5 Pokud se hráč, který se na turnaj přihlásil a nemůže turnaje zúčastnit, je povinen zaslat ihned při zjištění 

této skutečností omluvenku na na sekretariát ČASQ a duplicitně na manažera reprezentace, s doloženým 

odůvodněním neúčasti. Sankce za odhlášení jsou stanoveny předpisem ESF (viz příloha č.3 „Sankce ESF 

Junior Circuit“), který je k dispozici na webových stránkách ESF. 

 

III. ÚČAST NA TURNAJÍCH ESF JUNIOR CIRCUIT 

Čl.6 Na základě požadavků uvedených v přihlášce přihlásí ČASQ hráče na turnaj a zaplatí za hráče veškeré 

poplatky, které následně vyfakturuje na fakturační adresu uvedenou v přihlášce. Pokud se hráč rozhodne 

účastnit se turnaje formou člena organizované výpravy, bude v tomto případe k poplatkům připočtena 

adekvátní částka za trenéra 

Čl.7 Pokud se hráč/zákonný zástupce hráče rozhodne účastnit na turnaji formou člena organizované výpravy 

ČASQ, přebírá zodpovědnost za hráče trenér a vedoucí akce, který bude na turnaji přítomen. Hráč má 

zajištěnou dopravu, ubytování, pojištění, stravu, dohled po celou dobu turnaje a koučování při zápasech. 

Hráč je v tomto případě povinen se řídit časovým harmonogramem stanoveným vedoucím týmu a rovněž 

je ubytován s celou skupinou. 

Čl.8 Vedoucího výpravy a trenéra, případně další členy realizačního týmu, jmenuje Komise vrcholového sportu 

ČASQ (viz příloha č.2 „Realizační tým“) 

Čl.9 Pokud se hráč rozhodne účastnit se turnaje individuálně, veškerou zodpovědnost přebírá hráč sám za 

sebe, v případě hráče mladšího 18 let jeho zákonný zástupce. 

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI HRÁČE NA TURNAJÍCH ESF JUNIOR CIRCUIT  

Čl.10 Hráč má právo:  

a. na finanční podporu formou odměn za umístění a dotací na reprezentaci dle dokumentu 

„Dotace ČASQ“. Tato podpora se bude vyplácet jednorázově na konci sezóny, přes mateřský 

klub hráče 

b. na zajištění suplementů za zvýhodněných podmínek 

c. na odborné vedení během utkání na turnaji 

d. na zajištění dopravy, ubytování, stravy a pojištění 

Čl.11 Hráč je povinen:  

a. řídit se pokyny trenéra nebo vedoucího výpravy po celou dobu turnaje, od odjezdu na turnaj, až 

do návratu z turnaje  

b. po celou dobu turnaje zodpovědně reprezentovat Českou republiku a ČASQ  

c. během turnaje vystupovat jako člen týmu, podporovat spoluhráče a chovat se v duchu sportovní 

etiky a Fair play  

 

 

 



Pravidla ČASQ pro účast juniorů na turnajích ESF 
          

Platnost od 1.9.2012 
Stránka 4 z 4       
 

Česká asociace squashe o.s.  *  Zátopkova 100/2, PS 40  *  160 17 Praha 6 - Strahov  
+420 777 638 360  *  info@cz-squash.net  *  www.cz-squash.net  

 

V. PRÁVA A POVINNOSTI TRENÉRA NA TURNAJÍCH ESF JUNIOR CIRCUIT  

Čl.12 Trenér je zodpovědný za:  

a. vytvoření co nejlepších podmínek pro úspěšný start hráče na turnaji  

b. všechny hráče po celou dobu pobytu na turnaji 

Čl.13 Trenér má právo:  

a. dát podnět k disciplinárnímu řízení s hráčem, který se na turnaji provinil proti disciplinárnímu 

řádu, případně pokynům trenéra  

b. na proplacení cestovních nákladů, stravné a ubytování 

Čl.14 Trenér je povinen:  

a. poskytnout hráči koučování během jeho utkání, v případě, že hraje více hráčů najednou, 

rozhoduje důležitost utkání 

b. denně podávat informace a výsledky z turnaje 

c. během turnaje dohlížet na odpovídající kvalitu ubytování dopravy, stravy, tréninku atd.   

d. řešit případné organizační problémy na turnaji s pořadateli 

 

VI. VÝKLAD PRAVIDEL PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF  

Čl.15 Výklad pravidel ČASQ pro účast juniorů na turnajích ESF provádí VV ČASQ 

Čl.16 VV ČASQ si vyhrazuje možnost doplňovat a upravovat Pravidla ČASQ pro účast juniorů na turnajích ESF 

při zjištění nových nebo nepředvídatelných situací 

Čl.17 Toto úplné znění Pravidel ČASQ pro účast juniorů na turnajích ESF nabývá účinnosti dne 1.9.2012 

 

 

Zpracoval k datu 1.9.2012  VV ČASQ 
 

 

 


