POKYN ČAST
OFICIÁLNÍ RÁMEC FINÁLOVÝCH UTKÁNÍ EXTRALIGY ŽEN
Na základě rozpisu extraligy žen 2021/2022 (bod 14 g – povinnosti pořadatel) vydává ČAST pokyny pro
pořadatele finálových utkání.

Pořadatel finálového utkání zajistí:
a) nejméně 1 týden před utkáním informovat veřejnost vhodnou formou o konání finálového utkání a
zajistit upoutávku na webových stránkách ČAST,
b) vyvěšení české státní vlajky v hrací místnosti,
c) produkci české státní hymny při nástupu družstev před představením hráček, rozhodčích,
významných hostů a delegáta řídícího svazu
d) elektronické měření času (time out) pro TV stůl
e) ozvučení schválené hrací místnosti příslušnou technikou pro mluvené slovo a hudbu,
f) tři dny před finálovým utkáním, zejména které může rozhodnout o vítězi extraligy nahlásí řídící svaz
pořádajícímu oddílu svého delegáta
g) slavnostní závěrečný ceremoniál po posledním utkání dle pokynů delegáta ČAST,
h) moderátora utkání s mikrofonem, který provede nástup družstev 15 minut před začátkem utkání a
provede závěrečný ceremoniál, moderuje utkání, představuje hráče, trenéry, rozhodčí, významné
hosty, a delegáta řídícího svazu apod.,
i) osobu (osoby), které budou před, v průběhu a po skončení zápasu k dispozici delegátu řídícího svazu
zejména s ohledem na případné dekorování vítězů a finalistů,
j) prostor k sezení pro významné hosty a delegáta řídícího svazu apod. (kultura sezení příslušná
významu akce).
k) dostatečný prostor pro vrchního rozhodčího,
l) v každém hracím prostoru 2 koše (boxy) na ručníky umístěné vedle stolku pro asistenta rozhodčího,
m) zajistí přímý přenos prostřednictvím oddílového streamu, pokud nebude utkání vysíláno TV, včetně
elektronického stavu utkání, v hale na dostatečně viditelném místě umístí pro diváky celkový stav
utkání,
n) podlahovou krytinu schválenou ředitelem ligových soutěží ČAST (v případě zajištění podlahové
krytiny ze seznamu schválených podlahových krytin ITTF, schválení není nutné),
o) vymezení samostatného prostoru pro domácí a hostující družstvo. Maximální počet osob v prostoru
pro družstvo je 7 osob. Do vymezeného prostoru je zákaz vstupu divákům,
p) dobře větratelnou místnost pro kontrolu pálek (10 m2, stůl, židle, papírové tašky),
q) umístění nejméně poloviny hracího stolu mimo hrací prostor pro výběr míčků a krabičky vhodné
k přenášení míčků,
r) umístění reklam partnerů ČAST dle pokynů delegáta ČAST,
s) přístup fotografům a kameramanům na hrací ploch,
t) zajistit fotodokumentaci z průběhu utkání a předávání cen a její předání ČAST.
Družstva:
•
•
•

mají povinnost nastoupit a odehrát utkání v jednotných dresech,
družstva musí nastoupit v dresech jasně odlišné základní barvy, důsledně kontroluje vrchní rozhodčí
před nástupem družstev,
mají povinnost zúčastnit se nástupu a závěrečného ceremoniálu v jednotném sportovním úboru.
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Rozhodčí:
•
•
•

komise rozhodčích ČAST deleguje ke každému utkání vždy 3 rozhodčí (vrchní + 2 ke stolu),
rozhodčí vystupují v předepsaném úboru a dbají na vysokou úroveň prezentace stolního tenisu,
povinnost telefonního kontaktu s ředitelem soutěží pro případ nejasností a povinnost ředitele soutěží,
být v době utkání na příjmu.

Za nedodržení tohoto oficiálního rámce může být penalizován domácí klub, hostující družstvo případně i
delegovaný rozhodčí. I s ohledem na závažnost tohoto porušení.
Přechodná a ostatní ustanovení:
Schváleno: VV ČAST dne: 14. dubna 2022
Platnost od: 14.dubna 2022

Tyto pokyny doplňují rozpis extraligy žen a nezbavují pořadatele utkání (i družstva) práv a povinností daných
předpisy ČAST a rozpisem soutěže.
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