ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU
CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888
160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40
www.ping-pong.cz , e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250

METODICKÝ POKYN KR ČAST
č. 3 2016: Účast rozhodčích s licencí IU na akcích v zahraničí a
mezinárodních akcích konaných v České republice
Vážené kolegyně, vážení kolegové do rukou se Vám dostává metodický pokyn KR ČAST spojený
s vaší účastí na akcích v zahraničí. KR ČAST od 1. 7. 2016 přechází na nový systém spojený s účastí na
mezinárodních akcích v zahraničí a mezinárodních akcích, které jsou konány v České republice.
Co se mění? Počínaje sezónou 2016-2017, tedy 1. 7. 2016 Vám nebudou zasílány pozvánky na
jednotlivé mezinárodní akce, tak jako tomu bylo doposud. V příloze je uveden kalendář na všechny
mezinárodní akce do konce roku 2016. Váš zájem zúčastnit se daných turnajů avizujete zapsáním vašeho
jména do příslušné kolonky u daného turnaje.
Kalendář doplněný s vašim jménem u vámi preferovaných turnajů mi zašlete zpět na adresu:
tomas.malik@ping-pong.cz to do 30. 6. 2016.
K 1. 7. 2016 bude na webových stránkách ČAST a příslušné složce komise rozhodčích uveden daný
kalendář se souhrnným přehledem, kdo avizuje zájem na jaký turnaj. Daný kalendář bude aktualizován
průběžně, minimálně však vždy prvního dne každého měsíce.
Pozvání pro mezinárodní rozhodčí, které budou zveřejněny na webu komise rozhodčích ITTF nebo
ETTU či budou zaslány e-mailem, budou průběžně doplňovány do souhrnného přehledu v rámci
uvedeného kalendáře. Vypsané pozvánky budou avizovány modrým zabarvením daného konání, u kterého
zároveň uveden termín pro uzávěrku přihlášek
Stav nominačního procesu na daný turnaj bude probíhat dle následujícího schématu:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ potvrzení přijetí přihlášky rozhodčího na daný turnaj
JMÉNO A PŘÍJMENÍ nominace rozhodčího ze strany KR ČAST na daný turnaj
potvrzení nominace rozhodčího ze strany pořadatele turnaje, nebo URC ETTU,
ITTF
přihláška rozhodčího na daný turnaj není akceptovatelná, nebo nominace
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
rozhodčího nebyla přijata pořadatelem, nebo URC ETTU, ITTF
JMÉNO A PŘÍJMENÍ

JMÉNO A PŘÍJMENÍ zrušení turnaje, nebo stažení přihlášky ze strany rozhodčího
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Na vybrané turnaje bude poskytnut příspěvek na cestu, který bude avizován v rámci daného turnaje.
Proplacení příspěvku na cestu je podmíněno zasláním vyplněného cestovního příkazu a to nejpozději 14
dnů po skončení akce na adresu: tomas.malik@ping-pong.cz. Spolu s cestovním příkazem je proplacení
příspěvku podmíněno zasláním veškerých materiálů spojených s činností rozhodčího na daném turnaji
(briefing rozhodčích, rozpis rozhodčích, seznam rozhodčích aj.).

V Praze, 31. 5. 2016
Tomáš Malík
předseda KR ČAST

