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SMĚRNICE ČAST č. 3/2015
Ředitel soutěží ČAST
1. Úvodní ustanovení
VV ČAST jmenuje Ředitele soutěží za účelem řízení ligových soutěží a kvalifikací pro ligové
soutěže a spolupráce na řízení a zajišťování jednorázových mistrovských soutěží pořádaných
ČAST.
Tato směrnice upravuje kompetence Ředitele soutěží a stanovuje součinnost se Sportovnětechnickou komisí ČAST (dále jen „STK“).

2. Kompetence Ředitele soutěží
Ředitel soutěží důsledně dodržuje Soutěžní řád, rozpisy soutěží a další předpisy ČAST.
V mezidobí mezi schůzemi STK, v případech, kdy je nutné učinit neodkladná rozhodnutí, zajišťuje
chod dlouhodobých soutěží řízených ČAST.

Ligové soutěže
Ředitel soutěží při řízení ligových soutěží a kvalifikací pro ligové soutěže zejména:
 zajišťuje přípravu soutěží, návrh a distribuci rozpisů, přihlášky, adresáře, návrh termínového
kalendáře, příprava rozlosování, schvalování hracích místností a vybavení (stoly, míčky),
schvalování soupisek, evidenci a schvalování výsledků včetně kontumací, tabulky soutěží,
postupy a sestupy, play-off, kvalifikace;
 spolupracuje s oddíly při řešení neočekávaných, zejména kalamitních situací;
 provádí kontrolu zápisů z ligových utkání;
 řeší připomínky účastníků;
 rozhoduje o změnách termínů a odkladech ligových utkání;
 zajišťuje informování o rozlosování, termínech, soupiskách, veškerých změnách a dalších
záležitostech souvisejících s řízením ligových soutěží;
 připravuje hodnocení soutěží a navrhuje příp. změny;
 provádí opatření v případech nedodržování Soutěžního řádu a rozpisu soutěže;
 provádí v nezbytném rozsahu výklad Soutěžního řádu
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Jednorázové mistrovské soutěže
Ředitel soutěží spolupracuje na zajišťování, přípravě a organizaci jednorázových mistrovských
soutěží. V této roli zejména:
 podává návrh na rozpis M-ČR dospělých, po schválení zajišťuje jejich distribuci vč. pokynů
k přihláškám;
 pro M-ČR dospělých organizuje systém přihlášek, rozhoduje o zařazení náhradníků,
zajišťuje jejich informování, vydává startovní listinu, o které informuje oddíly, pořadatele,
rozhodčí.

3. Součinnost s STK
Ředitel soutěží úzce spolupracuje s STK. V následujících případech je součinnost nutná:
 Připomínkování rozpisů soutěží před jejich předložením ke schválení.
 Rozhodnutí o přechodech, převodech a slučování družstev v ligových soutěžích.
 Losování ligových soutěží (sestavení dvojiček a skupin) a kvalifikací pro ligové soutěže.
 Řešení námitek podle Soutěžního řádu.
 Hodnocení soutěží.
 Příprava termínové listiny.

4. Eskalační procedura





STK má právo si vlastním usnesením vymínit pravomoc rozhodnout v určité záležitosti
týkající se soutěží ČAST.
Ředitel soutěží má právo konkrétní případ eskalovat k rozhodnutí STK, která tak učiní do
sedmi kalendářních dnů.
Kompetenční příslušnost konkrétního případu v případě nedohody rozhodne místopředseda
VV ČAST, do jehož gesce patří STK ČAST.
Odvolání proti rozhodnutí Ředitele soutěží se řídí ustanoveními Soutěžního řádu.

5. Přechodná a ostatní ustanovení
Účinností této Směrnice se ruší Směrnice ČAST č. 3/2007.
Schváleno : VV ČAST dne 6.7.2015
Platnost : 6.7.2015
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