Přihlašování na mezinárodní turnaje mládeže pořádané WTT, ITTF
Termíny přihlášení
• Ukončení přihlášek od národních asociací je vždy 1 měsíc před začátkem turnaje
➢ Trenéři reprezentace – 14 dní před ukončením přihlášek, tj. 1,5 měsíce před
začátkem turnaje (rozešlou emailem na všechny členy reprezentačního
družstva a jejich trenéry)
➢ Samoplátci – 7 dní před ukončením přihlášek, tj. 5 týdnů před začátkem
turnaje
➢ Reprezentační trenéři mají povinnost nahlásit hráče, kterého nominovali a
který startuje za ČAST 14 dnů před uzavřením přihlášek, samoplátci se pak
mohou přihlásit 7 dní před uzavřením přihlášek. Za předpokladu nutného
snížení počtu hráčů, rozhodne u přihlášených v řádných termínech
reprezentační trenér dané kategorie.
Účast hráčů, kteří budou přihlášeni po termínu, tzn. 6 dní a méně před
uzavřením přihlášek, se již bude zohledňovat, (v případě nutnosti)
chronologie přihlášení, bez ohledu zda je, či není hráč členem
reprezentačního týmu.

Forma přihlášení
• Mailem na: tomvrnda@seznam.cz + do kopie reprezentačního trenéra dané
kategorie
• Trenéři a rodiče samoplátců by se měli seznámit s propozicemi turnaje,
hygienickými předpisy turnaje a storno podmínkami.
• Obsah přihlášky:
➢ jméno a příjmení
➢ kategorie, U11, U13, U15, U17, U19
➢ partner do čtyřhry (pokud se hraje)
➢ datum příjezdu a odjezdu
➢ druh ubytování (Option 1, 2)
➢ způsob dopravy
➢ fakturační údaje (jméno, adresa)
• Počet míst v jedné kategorií je omezen na 3 - 4 hráče z jedné země, hráč může
hrát dvouhru maximálně ve dvou kategoriích
• Přihlašuje se pouze prostřednictvím ČAST

Omezení přihlášek
• Na turnaje WTT Youth Series se mohou přihlásit i samoplátci, kteří nejsou v
reprezentaci
Účast samoplátců schvaluje trenér reprezentace dané kategorie
• Platí pravidlo, že pokud se jako samoplátce přihlásí i člen reprezentačního
kádru, tak má v nominaci přednost před samoplátci, kteří nejsou v
reprezentaci

Finance
• Hráči nominovaných reprezentačních týmů startují na náklady ČAST (náklady
na místo srazu a zpět si hradí sami)
• Samoplátci si hradí vše
• vyúčtování provede sekretariát ČAST po akci
Doprava
• V případě volné kapacity v mikrobusu u oficiální reprezentace, je toto místo
možné (po domluvě) využít
• Doprava je zajištěna svazovými mikrobusy, všichni hráči jsou povinni zajistit si
dopravu na určené místo srazu, které bude vždy na přímé trase na cílové
místo. Platí i pro cestu zpět
• Při zapůjčení mikrobusu je řidič povinen sjednat si pojištění odpovědnosti,
pojištění Covid a být očkován proti Covidu
• V případě letecké dopravy si letenky hradí samoplátci sami a u hráčů
nominovaných svazem se toto řeší individuálně (dle daného turnaje, popř.
zda se jedná o MSJ, atd.)
Ubytování – 2 varianty
• Dle oficiálního balíčku – minimálně 3 dny
• Mimo oficiální balíček, dle zaběhlých zvyklostí, finanční úspora – momentálně
nedostupné

Pojištění, hygienické předpisy Covid 19 a úhrady za testování
• Hráči reprezentace jsou vždy pojištěni ČAST
• Samoplátci si zajišťují pojištění sami
Nezbytně nutné je pro hráče připojištění do zahraničí proti Covid 19
• Hráč samoplátce se řídí vydanými hygienickými předpisy Covid pro každý
turnaj. Obvykle platí, že očkovaní hráči mají povinný PCR test nejpozději 48-72
před vstupem do zahraničí. Neočkovaný hráč 7dní před začátkem turnaje a
poté znovu 48-72 hod před začátkem turnaje. Při návratu je třeba počítat s
možností povinného testu již v zahraničí, zejména v případě letecké dopravy.
Cena testu bývá cca 100 EUR.
• Všichni hráči jsou testováni při příjezdu na turnaj, většinou Rapid -Antigenním
testem. V případě pozitivního testu, se karanténa řídí hygienickými
podmínkami země v místě turnaje.
• V případě pozitivního testu v zahraničí si všechny spojené náklady platí hráč
samoplátce sám. Většinou cca 10 denní karanténa.
• Samoplátci si hradí veškeré náklady spojené s testováním sami
• Očkovaným hráčům, které nominuje svaz budou náklady na testování
uhrazeny ČAST
Neočkovaní hráči nominováni svazem si náklady na testování hradí sami

•

Očkovací certifikáty jsou před turnajem zasílány pořadateli.

Poplatky (dle propozic daného turnaje)
• Obvyklý poplatek za oficiální balíček WTT (strava, ubytování, účastnický
poplatek) je kolem 120 eur/1 den (3 dny povinné)
• Storno poplatky – pozor, vysoké storno poplatky ve výši až několik set EUR –
viz prospectus daného turnaje. V případě pozitivity před turnajem je nutné
vzít na vědomí, že i v takovém případě se platí stornopoplatky (cca 250 EUR)
• Případný storno poplatek zaplatí ČAST a bude vymáhat platbu po hráči, za
kterého bylo placeno. Při nezaplacení do 14 dnů bude hráči pozastavena
činnost v ČAST

Změny v nominacích
• Nahradit hráče za hráče se smí vždy nejpozději 72hod před začátkem
turnaje
• POZOR – toto se netýká turnajů WTT Star
U turnajů WTT Star platí, že jakmile se uzavřou přihlášky, není již možné
změnit jméno za jméno a pokud hráč nepojede, zaplatí veškeré poplatky
(náklady)
• Hráč, který se nemůže turnaje zúčastnit je povinen neprodleně
informovat trenéra a manažera reprezentace. Ti zajistí odhlášení z turnaje
Komunikace
• Veškerá komunikace ohledně přihlašování na mezinárodní turnaj musí
být potvrzena písemně
• Každý z hráčů i trenérů musí podepsat předem nebo na místě souhlas
s hygienickými předpisy turnaje vydané WTT.
Doporučení
• ČAST doporučuje všem hráčům i trenérům, aby po posledním PCR testu
(pokud to situace dovolí), byli co nejvíce v izolaci a vyhýbali se větším
skupinám osob

