Zápis ze schůze RIK ČAST  v Kolíně dne 2. 5. 2015
Přítomni: S. Dolejší, V. Herout, J. Poledne
Plnění úkolů:
1. Archivace dat – nesplněno - trvá
2. Jednotný žebříček v ČAST – nesplněno – trvá
3. Smlouvy o správě Registru – nesplněno – trvá
4. Bezpečnost osobních dat – nesplněno - trvá

Dnešní schůze byla naplněna jednáním o hlavním úkolu nadcházejícího období, a to dalšího rozvoje
Registru ČAST. Podle úkolů z minulé schůze má nejvyšší prioritu přechod na „bez papírové“ vedení
soutěží.
Byly proto projednány hlavní body tohoto úkolu. Především elektronické přihlašování do soutěží a
elektronický formulář schvalování heren. Rovněž bylo dojednáno vytvoření seznamu trenérů a
rozhodčích v Registru ČAST, tak aby je bylo možno v přihláškách do soutěží využívat.
Dalším novinkou pro příští sezónu bude zřízení on-line zápisu o utkání se všemi náležitostmi, které
současný zápis o utkání obsahuje, včetně možnosti vytištění po utkání. (Tady jsem si ještě vzpomněl
na zřízení „políčka“ pro odkaz na stream videopřenosu utkání)
Dále bylo projednáno velké množství připomínek k Registru a STISu ČAST, které se nahromadili za
minulé období bez zajištěného programátora Registru a STISu. Především byla domluvena priorita
jednotlivých úprav podle důležitosti pro práci s Registrem.
Rovněž vznikly návrhy na změny v Registračním a Přestupním řádu, které vyplynuly z praxe
v minulém období.

452.06
Nepřihlásí-li oddíl družstvo s právem účasti do dané soutěže, mohou všichni hráči, kteří byli členy
základu družstva, hlásit přestup bez souhlasu mateřského oddílu a současně neplatí ustanovení
článků 452.01. a 452.03.
452.07
Nepřihlásí-li oddíl žádné družstvo do soutěže, mohou všichni hráči oddílu hlásit přestup bez souhlasu
mateřského oddílu a současně neplatí ustanovení článků 452.01. a 452.03.
Pokud nemůže byt na soupisce je volny.
406.02
Registrace musí být zrušena:
a) při zániku oddílu, ve kterém je závodník registrován,

b) při pozbytí platnosti podle čl. 405, body a) až d), nebyla-li obnovena,
c) při ukončení činnosti příslušníka oddílu (např. úmrtí nebo ukončení působení cizince v oddílu).

Článek 464. Přestupní poplatky
464.01
Přestupní poplatek za každý přestup nebo střídavý start je 300,- Kč za hráče staršího 18-ti let a 200,Kč za hráče mladšího 18-ti let. Rozhodujícím datem pro určení věku je datum doručení přestupu
příslušnému svazu. Poplatek za přestup ostatního člena, který byl takto evidován i v minulém
závodním období je 0,- Kč. Poplatek za povolení hostování do jiného klubu je 200,- Kč.

za RIK
Stanislav Dolejší
předseda komise

