Vážení,
během dnešního dne budou v Registru ČAST spuštěny nové funkce. Chtěl bych Vás tímto požádat o předání (přeposlání) této
informace na Vaše Regionální svazy a dále na oddíly (kluby).
1.

on-line zápis o utkání
jde o formulář zápisu o utkání, který se bude používat převážně pro ligové soutěže. Jestli budete tento typ zápisu požívat
v kraji nebo regionu, bude záležet na Vašem rozhodnutí. Je možné používat současný zápis nebo on-line zápis, který je
rozšířen o možnost zadávání např. žlutých karet, trenérů družstev, bude viděn průběžný stav utkání a další drobnosti. Hlavní
změna oproti současnému zápisu je v potvrzování zápisu, a to zadáním hesla obou vedoucích družstev a rozhodčím daného
utkání. Heslo je totožné s přístupovým heslem do Registru. Ve formuláři pro správce soutěží bude vidět časová stopa
vyplnění jednotlivých zápasu. Přechod ze současného zadávání na zadávání on-line lze udělat kdykoliv během sezóny ve
správě soutěží přepnutím tlačítka.
2.
administrace rozhodčích licence „K“
současně s on-line zápisy byla v Registru spuštěna funkce pro krajské svazy k přidělování licencí „K“. Právo pro administraci
bude přiděleno určené osobě v daném kraji na žádost krajského svazu. Tato určená osoba bude administrovat licence „K“ a
navíc bude mít přehled o všech rozhodčích ve svém kraji. Seznam rozhodčích lze exportovat do Excelu. Žádosti zasílejte na
e-mail registracnikomise@ping-pong.cz. V žádosti uveďte jméno, příjmení, ID nebo datum narození určené osoby.
3.
zobrazení ve STISu
formulář pro on-line zápisy si vyžádal i drobné změny ve STISu, kde se budou zobrazovat udělené karty hráčů přímo
v zápise s výstupem v modrém horizontálním menu, dále se budou zobrazovat všechny zapsané připomínky vrchního
rozhodčího a případně počet diváků při utkání. První série dvouher a střídající hráč je zobrazen tučným písmem.
4.
současný zápis o utkání
v současném zápisu o utkání byla provedena změna v nabídce rozhodčích. Od dnešního dne lze v zápise vyplnit jen
rozhodčího s platnou licencí, to bohužel znepříjemní život těm svazům, jenž mají licence „K“, ale jen do té doby, něž si
licence doplní. Pokud nebude vyplněn žádný rozhodčí, zobrazí se ve STISu v kolonce vrchního rozhodčího „Dohoda“.
Během týdne bude na webových stránkách podrobný popis on-line zápisu.
Případné dotazy, podněty nebo připomínky pište na e-mail registracnikomise@ping-pong.cz
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