SMĚRNICE ČAST č. 5/2021

Pravomoci při řízení extraligy (čl. 309.01 SŘ)
Čl. 1 Úvodní ustanovení
Tato směrnice upravuje pravomoci a povinnosti při řízení extraligy mužů a extraligy žen.
Čl. 2 Řídící orgány
1. Asociace profesionálních klubů stolního tenisu ČR (APK) se skládá z členů extraligových
klubů mužů.
2. Sportovně technická komise České asociace stolního tenisu (STK ČAST) je expertní skupina
pro sportovně technické záležitosti v soutěžích řízených ČAST. Předsedu STK jmenuje VV
ČAST, členové jsou na návrh předsedy schvalováni VV ČAST.
3. Ředitel ligových soutěží České asociace stolního tenisu (ŘS ČAST) je jmenován VV ČAST
za účelem řízení ligových a extraligových soutěží ČAST.
4. Výkonný výbor České asociace stolního tenisu (VV ČAST) je kolektivní statutární organ
s kompetencemi pro řízení činnosti ČAST v plném rozsahu a v souladu se stanovami ČAST.
Čl. 3. Pravomoci jednotlivých orgánů
1. APK
•
•
•
•
•
•

Navrhuje úpravy rozpisu soutěže.
Schvaluje standardy pro Extraligu mužů.
Schvaluje hrací systém Extraligy mužů.
Navrhuje pro Extraligu mužů výjimky z ustanovení SŘ.
Schvaluje převod licencí v rámci Extraligy mužů.
Navrhuje způsob propagace a prezence Extraligy.

2. STK ČAST
•
•
•
•
•

Připomínkuje rozpis soutěže a standardy pro extraligu.
Dává stanovisko k návrhu výjimek z ustanovení SŘ.
Zajišťuje kontrolu utkání komisařem ČAST.
Provádí opatření mimo kompetence ředitele soutěží.
Navrhuje výklad Soutěžního řádu.

3. ŘS ČAST
•
•
•
•
•
•
•
•

Před zahájením soutěží navrhuje a zajišťuje distribuci rozpisu soutěží, termínového
kalendáře, adresáře, navrhuje standardy pro extraligu, hrací systém, připravuje
rozlosování s následnou distribucí.
V průběhu soutěží kontroluje zápisy o utkání, eviduje a schvaluje výsledky utkání
včetně kontumací a zajišťuje informovanost o průběhu soutěží, spolupracuje s oddíly pří
řešení neočekávaných zejména kalamitních situací.
Schvaluje soupisky družstev, hrací místnosti a vybavení (stoly, míčky).
Rozhoduje o změnách termínů utkání nebo hracích místností.
Provádí opatření v případech nedodržení Soutěžního řádu, rozpisu soutěže a dalších
předpisů.
Koordinuje přípravu propagačních materiálů.
Připravuje hodnocení soutěží a navrhuje případné změny.
Provádí v nezbytném rozsahu výklad Soutěžního řádu.

4. VV ČAST
•
•
•

Schvaluje rozpis soutěže, standardy pro extraligu, výjimky z ustanovení SŘ.
Schvaluje financování a realizaci propagace extraligy.
Provádí výklad Soutěžního řádu.

Schváleno APK dne: 28.5.2019
Dodatečně schváleno VV ČAST ke zveřejnění dne: 20.5.2021

