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INFORMACE ŘEDITELE LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ ČAST  
2022/2023–4  

 
1. ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 2022/2023 

V informačním systému České asociace stolního tenisu (IS ČAST) STIS je zveřejněno rozlosování 
těchto soutěží: 

Extraliga mužů: 1.polovina soutěže je zveřejněna. TV utkání budou vybraným klubům oznámena 
nejpozději do 21.8.2022. Druhá, jarní část, bude zveřejněna po rozhodnutí, jestli 
se bude konat Super finále a taky v závislosti na mezinárodních termínových 
listinách na rok 2023. 

Extraliga žen: 1. polovina soutěže je zveřejněna. Druhá, jarní část, bude zveřejněna v závislosti 
na zveřejnění mezinárodních termínových listinách na rok 2023. 

V soutěžích extraligy mužů a extraligy žen mohou nastat změny v závislosti na účasti naších 
reprezentantů na MS v Číně. V současnosti je účast nejistá a není závislá na ČAST. Předpokládaný 
termín rozhodnutí ze strany mezinárodních asociací je 20.-22.8.2022. 

Případné náhradní termíny jsou uvedeny v rozlosování. 

Ligové soutěže: rozlosování 1.ligy mužů, 2.ligy mužů, 3.ligy mužů sk. A, D a E je oficiálně 
zveřejněno.  

3.liga mužů sk. B: rozlosování bude zveřejněno do konce týdne tj. 21.8.2022. Důvodem je chybně 
zadaná hrací místnost v přihlášce a tím kolize 3 družstev v jedné hrací místnosti. 

Rozlosování 1.ligy žen, 2LŽA a 3LMC bude zveřejněno koncem příštího týdne v závislosti na 
rozhodnutí Arbitrážní komise.  

 

2. INFORMACE VV, DR A KOMISÍ 

STK ČAST  rozlosování Českého poháru 2022 mužů a zprávy ČP jsou ke stažení ZDE. 

 

3. STŘÍDAVÉ STARTY 
Střídavé starty hráčů a hráček do 21 let je možno zadávat od 10.8.2022 do 14.2.2023. Schválení SS 
bude provedeno až po uvedení a schválení hráče na soupisce v nižší soutěži.  

 

4. EKONOMICKÁ PRAVIDLA ČAST 

Ekonomická pravidla jsou zveřejněna ZDE. 
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5. OSTATNÍ TERMÍNY  
 

OD    DO 
Přestupy, hostování – hráčů      15.05.    14.02.2023 
Hostování trenérů na sezónu 2022/23    01.07.    dle určení TMK 
SOUPISKY ELM a ELŽ           31.08.2022 
SOUPISKY – LIGOVÁ DRUŽSTVA         05.09.2022 
Hostování rozhodčích na sezónu 2022/23    01.07.    30.09.2022 
Střídavé starty        10.08.    14.02.2023  
       
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 16. srpna 2022 
               MIROSLAV HENŽEL 
           ředitel ligových soutěží ČAST 

                       724 049 092  
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