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Registrační a informační komise Vás bude tímto způsobem upozorňovat na změny a novinky
v informačním systému ČAST (dále jen IS ČAST), které již byly zavedeny, anebo které jsou plánovány
na nejbližší období. Krátkou zprávou budou vždy informace zveřejněny na úvodní stránce Registru
v aktualitách a budou rozeslány krajským správcům Registru.
Chceme Vás požádat o zpětnou vazbu k zavedeným funkcím a případným podnětům k dalšímu
zlepšení a rozvoji IS ČAST. I když nebudeme moci vyhovět všem věcným požadavkům okamžitě, budeme
se snažit o jejich realizaci co nejdříve po jejich schválení.
První větší změnou byla úprava STISu pro mobilní telefony. Responzivní prostředí bylo spuštěno
19. března 2017. Za celou dobu spuštění responzivity nebyla k této funkci zaslána žádná připomínka
případně podnět k zlepšení. Víme, že vzhled v některých zobrazení, není zcela dokonalý, ale určitě se tato
funkce bude dále upravovat.
Dne 26.6.2017 byl v Registru spuštěn dotazník rozhodčího. Dotazník usnadňuje práci komisi
rozhodčích při sběru dat, které jsou důležité pro delegace rozhodčích. Od nadcházející sezóny bude
dotazník pro vyplňování otevřen jen v určitém období, a to v závislosti na schválení všech přihlášek do
ligových soutěží. Zároveň budou v dotazníku provedeny změny, které usnadní vyplňování dotazníku.
Dne 21.8.2017 byla v Registru spuštěna funkce pro delegování rozhodčích s výstupem do STISu
a to společně s dalšími funkcemi, jako jsou databáze trenérů, přehled základny trenérů a rozhodčích,
hostování trenérů a rozhodčích společně s funkcemi pro administrátory trenérů s výstupy do Excelu.
Kromě těchto výstupů budou postupně přibývat výstupy členské základny pro jednotlivé svazy a výstupy
pro komisi rozhodčích.
Delegace rozhodčích se zobrazuje ve STISu v rozlosování a v profilu každého rozhodčího. Kromě
tohoto zobrazení je systémem vygenerovaná delegace pro každého rozhodčího samostatně, která se
automatem rozesílá na uvedené e-mailové adresy rozhodčích. V případě změny delegace nebo termínu
utkání jsou zainteresované osoby (rozhodčí, vedoucí družstev) upozorněny opět zaslaným e-mailem, který
je automaticky generován systémem, a to i v nižších neligových soutěžích. Odeslání e-mailu je závislé na
správně uvedené e-mailové adrese.
Další novou funkcí, která bude v nejbližší době spuštěna, je on-line zápis, který byl schválen VV
a bude nahrazovat dosavadní papírové zápisy, čímž odpadne zasílání těchto zápisů správcům soutěží.
S on-line zápisy jsou spojeny nezbytně nutné funkce, jako je delegace rozhodčích a dotazník rozhodčích,
které musely být upřednostněny pro konečnou a správnou funkci on-line zápisů.

Od 04. 10. 2017 budou ve STISu zveřejněny žebříčky hráčů, které jsou tvořeny na základě již
známých žebříčků ELOST. Systém tvorby zveřejněných žebříčků najdete pod každým žebříčkem. Jelikož
k těmto žebříčkům neproběhla skoro žádná diskuse, je systém žebříčků prozatím nastaven podle těchto
pravidel:
-

hráč je zařazen do žebříčku ukončené sezóny, pokud má odehráno od roku 2011 do konce dané
sezóny nejméně 10 zápasů a alespoň 5 zápasů v dané sezóně
- hráč je zařazen do žebříčku aktuální sezóny, pokud má odehráno od roku 2011 nejméně 10
zápasů a alespoň jeden zápas v aktuální sezóně
- hráč je zařazen do žebříčku soutěže, pokud v dané soutěži odehrál alespoň jeden zápas,
přičemž žebříček je rozdělen podle počtu odehraných zápasů (stejně jako v úspěšnosti
dvouher)
V případě oblastních sezónních žebříčků se počítá s administrací žebříčků pro každý svaz
samostatně, ale pro vytvoření administrace je důležité znát metodiku tvorby žebříčků v krajích a
regionech. Na základě metodik (požadavků) bude vytvořen formulář, ve kterém se budou zadávat kritéria
pro tvorbu žebříčků. Zatím jsou ve všech oblastech nastavená pravidla stejná jako v celkových žebříčcích.
Výstupy celkových (základních) žebříčků každé sezóny s výběrem kategorie jsou uvedené
v modrém horizontálním menu. V tomto menu jsou žebříčky rozděleny do více kategorií se zobrazením
ve STISu do 100. místa s možností seřadit dle dvou parametrů a taky s možností stažení kompletního
žebříčku do Excelu.
Další výstupy žebříčků jsou ve vertikálním červeném menu pro všechny ligové soutěže v menu
ČAST, dále pro každý kraj a každý region samostatně v daném menu kraje a regionu. V tomto menu jsou
žebříčky zobrazovány do 200. místa a lze je řadit podle dvou hodnot (ELO, ELO trend), filtrovat hráče
z vyšších soutěží a dále je možný výběr z žebříčků mužů nebo žen a společný žebříček. Všechny žebříčky
je možné stáhnout do Excelu.
Žebříčky jednotlivých soutěží jsou uvedeny v menu každé soutěže a jsou zobrazovány na základě
počtu odehraných zápasů (stejné rozdělení jako u úspěšnosti). Tyto žebříčky lze řadit podle tří hodnot
(ELO, ELO trend, ELO + -). Zobrazují se všichni hráči, kteří hrají danou soutěž.
Ve všech žebříčcích je u pořadí ikona , kterou se dostanete na podrobné statistiky hráčů na
serveru ELOST.
V současnosti jsou před dokončením on-line zápisy a následně se bude tvořit formulář pro
přihlašování na republikové turnaje mládeže a dospělých.
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