INFORMACE ŘEDITELE LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ ČAST
2022/2023–2
1. LIGOVÉ SOUTĚŽE 2022/2023
Dne 15.7.2022 byla na schůzi STK vylosována varianta losu č.2. Na základě dohody klubu SKP Sever
Ústí nad Labem s ostatními družstvy 1LŽA, byla provedena změna na pozici 1AB a 3AB.
Pracovní verze rozlosování ligových soutěží, bez časů ve formátu pdf., je zveřejněna na webových
stránkách ZDE. V excelovském formátu přikládám k informacím jako přílohu.
Časy utkání budou zapracovány dle požadavku v přihláškách a dále v závislosti na dojezdových
vzdálenostech a na umístění do hrací místnosti.
Oddíly (kluby) mohou případné požadavky na časy začátku utkání zasílat do 31.7.2022, v případě, že
časy budou akceptovatelné i pro hostující družstvo, budou do rozlosování zapracovány.
Oficiální rozlosování bude zveřejněno do 15.8.2022.
Extraligové kluby mužů a žen mohou do 31.7. 2022, na základě dohod, nahlásit změny termínů
svých utkání.

2. ČESKÝ POHÁR
Termín uzávěrky přihlášek do II. stupně Českého poháru je 31.7.2022. Přihlášky se podávají
prostřednictvím Registru ČAST.
Rozpisy ČP jsou ke stažení ZDE.
UPOZORNĚNÍ: do přihlášky v kolonce připomínky k STK uveďte systém soutěže, kterého se chcete
zúčastnit (vylučovací-1.větev, skupinový-2.větev) viz rozpis bod č.4.
Pokud jste přihlášku již podali a neuvedli jste systém, je nutné tuto informaci doplnit, a to jednou z
možností:
Přihláška byla již schválena: zaslat informaci k systému na adresu předsedy STK v.drozda@volny.cz .
Přihláška není schválena: lze doplnit do přihlášky a odeslat znovu.

3. ZÁKLADNÍ ŽEBŘÍČEK ČR ŽEN A MUŽŮ ZA SEZÓNU 2021/2022
Oficiální žebříček žen a mužů za sezónu 2021/2022 je zveřejněn na webových stránkách ZDE.
Bodové pořadí k žebříčkům je zveřejněno v Registru ČAST v přehledech.

4. TERMÍNOVÁ LISTINA (TL ČAST)
Termínová listina na 1. polovinu sezóny 2022/2023 aktualizovaná k 15.7.2022 je zveřejněna na
webových stránkách ČAST ZDE.
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5. INFORMACE VV, DR A KOMISÍ
KM ČAST

Zápis ze schůze KM ČAST ze dne 21.6. 2022 je zveřejněn ZDE.

VV ČAST

VV ČAST schválil Směrnici ČAST č. 2/2022 – Podmínky pro udělování a prodlužovaní
trenérských licencí. Směrnice je zveřejněna ZDE.

6. EKONOMICKÁ PRAVIDLA ČAST
Ekonomická pravidla jsou zveřejněna ZDE.

7. OSTATNÍ TERMÍNY
Přestupy, hostování – hráčů
Hostování trenérů na sezónu 2022/23
ELM + ELŽ zaslání log a fotografií do Brožury EL
SOUPISKY ELM a ELŽ
SOUPISKY – LIGOVÁ DRUŽSTVA
Hostování rozhodčích na sezónu 2022/23

V Ostravě dne 18. července 2022
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