INFORMACE ŘEDITELE SOUTĚŽÍ 2017/18 (8)
1. Termínová listina ČAST 2018/19 (1. polovina)
Výkonný výbor ČAST schválil termínovou listinu 2018/19 na první polovinu. Termínovou listinu
naleznete na webových stránkách ČAST.
Podzimní část je schválená s dvojí možností změny: případná změna termínu je možná u finále
Českého poháru, ten závisí na termínech rozlosování evropských pohárů ETTU. VV dále schválil
jeden dodatečný termín pro 1. ligu mužů, který může být využit, pokud se přihlásí více než 12
družstev do této soutěže. Návrh jarní části je informativní vzhledem k nedořešenému termínu WJC
v Hodoníně, z důvodu čekání na schválení termínové listiny ITTF. V jarní části bude také jeden
dodatečný termín, který může být využit pro 1. ligu mužů v případě, pokud se přihlásí více než 12
družstev do této soutěže. Definitivní jarní termínová listina bude schválena nejpozději do 30. 9.
2018.
2. Zápis ze schůze STK ČAST ze dne 3. 5. 2018
Zápis ze schůze STK ČAST ze dne 3. 5. 2018 naleznete na webových stránkách ČAST:
https://www.ping-pong.cz/dokumenty/zapis-ze-schuze-stk-cast-3-5-2018/
3. Hodnocení ligových soutěží ČAST 2017/18 - vyhodnocení
Děkujeme všem organizačním pracovníkům a vedoucím ligových družstev, kteří vyplnili formulář
hodnocení ligových soutěží ČAST 2017/18, za zpětnou vazbu. Vaše podněty a připomínky byly
prodiskutovány a některé z nich budou zapracovány do rozpisu ligových soutěží 2018/19.
Statistika vyplnění formuláře hodnocení:

Celkově

Počet ligových
družstev
157

Vyplnilo
družstev
102
64,97%

Nevyplnilo
družstev
47
29,94%

Napomenutí
8
5,10%

HODNOCENÍ LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ ČAST 2017/18 CELKEM
napomenutí; 8; 5%

nevyplnilo; 47; 30%
vyplnilo; 102; 65%

HODNOCENÍ LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ ČAST 2017/18 - PODLE
SOUTĚŽÍ
10

9
8

7
6

5
4

3
2
1
0
1LM 2LMA 2LMB 3LMA 3LMB 3LMC 3LMD 3LME ELŽ 1LŽA 1LŽB 2LŽA 2LŽB 2LŽC
vyplnilo

nevyplnilo

napomenutí

4. Ekonomická pravidla ČAST
Ekonomická pravidla ČAST, dle kterých se hradí všechny poplatky, vklady do soutěží, příp. pokuty,
atd. naleznete na webových stránkách ČAST: https://www.ping-pong.cz/dokumenty/ekonomickapravidla-cast-aktulizovana-k-6-11-2015/.
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