Zápis ze schůze RIK  v Olomouci dne 31.8.2014

1. Archivace Registračních a Přestupních lístků
Žádáme všechny správce Registru ČAST, kteří provádějí nebo prováděli
schvalování nových registrací a přestupů na všech úrovních ČAST, aby předali jejich
elektronické kopie k archivaci na úložišti sekretariátu ČAST. Změnou platnosti
registrací na pět let je nezbytné prodloužit dobu jejich archivace na minimálně
pětileté období, což může být pro některé svazy problém. Instrukce k předávání dat
dostanou správci svazů emailem, dále budou uveřejněny v Registru v sekci
Aktuality.

2. Nesprávná podání přestupů, hostování, střídavých startů
RIK rozhodla o pravidlech při opravách nesprávně podaných a schválených
přestupech, hostováních a střídavých startech.
Podle SŘ podaný přestup nelze odvolat, pouze při nesplnění náležitostí zamítnout.
Nesprávně podané hostování nebo střídavý start, komise umožní pouze změnit,
nikoliv zrušit a to jedině za podmínky, že ještě neuplynul termín zahájení soutěže do
které byl tento podán. Takovou žádost je nezbytné doložit souhlasem obou klubů a
být podána správcem příslušného v Registru ČAST.
3. Jednotný žebříček v ČAST
Bylo projednáno zavedení bodového výpočtu pro sestavení celonárodního žebříčku
stolních tenistů. Pro tento systém bude vypracována metodika postupu pro zahájení
výpočtů tohoto pořadí. Letošní sezóna bude pro tento projekt považována za
zkušební a výsledky za zcela nezávazné pro sestavování krajských a regionálních
žebříčků. Pro všechny svazy je podmínkou účasti vedení veškerých výsledků
prostřednictvím systému STIS. Podrobnosti budou zveřejněny na stránkách Registru
ČAST v sekci Aktuality.
4. Plnění smlouvy o správě Registru
Dodatečně bylo předloženo plnění smlouvy o Správě a rozvoji Registru ČAST, s
návrhem pro další období. Plnění je zatím na neuspokojivé úrovni, především z
důvodu nedostatečné komunikaci mezi zadávajícím, odbornou oblastí a RIK. Bude
nutné přerozdělení úkolů uvnitř komise.
5. Kontrola fotografií hráčů
Komise vyzývá všechny správce soutěží o spolupráci při udržování správnosti

registrací hráčů. Dbejte prosím
na správné uvedení fotografií hráčů podle
Registračního řádu. Především na soupiskách není možné tolerovat zjevné
nedbalosti celé řady oddílů v této oblasti. Naše komise bude provádět během této i
dalších sezón systematické kontroly a ve zjevných případech fotografie odstraní z
Registru ČAST a tím zneplatní registrace těmto hráčům s vědomím všech důsledků,
které z toho během sezóny mohou plynout.(kontumace zápasů, utkání). Při
současných možnostech Registru ČAST není důvod dále prodlužovat období
zvýšené tolerance v registracích hráčů ČAST.
6. Nový vzhled STISu
Komise byla přizvána ke konzultacím o návrhu nového vzhledu STISu od firmy
Leemon s.r.o. v rámci sjednocení a inovace vzhledu a funkcí webových stránek
ČAST. Jednomyslně bylo konstatováno, že současný stav příprav nového STISu
není způsobilý pro nasazení. Stav byl široce diskutován s místopředsedou
N.Endalem zodpovědným za projekt úprav webových stránek. Byla požadována
diskuse s dodavatelem o principech radikálních změn funkcí a vzhledu budoucího
STISu.
7. Bezpečnost dat
Při jednání komise za přítomnosti N.Endala byla diskutována úroveň smluvního
zabezpečení dat při přístupech externích dodavatelů a správců, mimo ČAST.
N.Endal za VV nabídl komisi možnost spolupráce a přístup ke smlouvám ČAST.

za RIK
Stanislav Dolejší
předseda komise

