Pravidla pro přihlašování na turnaje ITTF, ETTU
Dospělí
Přihlášky písemně na email: petr.nedoma@ping-pong.cz, nelze podat přihlášku telefonicky.
Přihláška na jednotlivé turnaje končí vždy 1 měsíc před začátkem turnaje!!
Propozice jsou ke stažení na www.ittf.com cca 2 měsíce před začátkem turnaje
14 dní před ukončení přihlášek – reprezentace
kádry reprezentace, složení čtyřher, jaká soutěž, počet dnů pobytu a další požadavky. (trenéři reprezentace)
7 – dní před ukončením přihlášek (pondělí do večera) – samoplátci
Přihláška musí obsahovat, do jaké soutěže se hlásí, zda Entry (pouze přihlašovací poplatek), nebo oficiální balíček –
tzn. oficiální hotel z propozic turnaje, jakým způsobem hráč/čka cestuje, kolik dní pobytu, případně kompletní
informace o leteckém spojení?
Přihláška musí obsahovat celé jméno a příjmení pro dvouhru i čtyřhru, jméno partnera pro čtyřhru. Pokud je partner
z jiné země, potvrzení asociace partnera, že souhlasí ze čtyřhrou, ČÁST poté pošle souhlas ze složením čtyřhry ITTF
Manažerovi
Přihláška bude obsahovat i varianty, které mohou nastat – odhlášení v případě…, kolize startů a jiné
Trenéři reprezentace prověří správnost přihlášky na WEB ITTF poslední den, složení čtyřher, kategorie a jiné
Na turnaje organizované ETTU a ITTF můžeme přihlášku zaslat pouze prostřednictvím ČAST.
ČÁST reprezentace si vyhrazuje právo určení pořadí přihlášení hráčů ( u samoplátců) -trenér reprezentace, šéftrenér.
ČAST nebude zajišťovat ani jinak zohledňovat cestování samoplátců na turnaje, v případě místa v mikrobusu, bude
doprava nabídnuta za poplatek po odsouhlasení s trenéry reprezentace.
Doprava – ČAST nabízí využití mikrobusů pro samoplátce na turnaje ITTF, ETTU s tím, že je nutné je s předstihem
rezervovat a zároveň přebíráte plnou zodpovědnost na svěřený mikrobus i obsazení mikrobusu.
Pokud se stane, že hráči – samoplátci se odhlásí z turnaje po lhůtě uvedené v rozpise turnaje jako Deadline jsou
povinni složit u ČAST veškeré storno poplatky na základě propozic turnaje, jako pokutu za zrušení přihlášky.
Rozpis turnaje také určuje, dokdy nejpozději je možné zrušit ubytování v oficiálním hotelu bez penalizace, většinou 7
dní před začátkem turnaje, poté platí hráč jedno noc v single room jako penalizaci za pozdní odhlášení z turnaje a
zrušení ubytování.
Hráč, který se nemůže zúčastnit turnaje z jakéhokoliv důvodu je povinen okamžitě informovat trenéra a manažera
reprezentace, ti zajistí neprodleně odhlášení z turnaje-nejlépe telefonicky.
Pakliže jedou na turnaj samostatně, tj, bez reprezentace jako samoplátci – uhradí všechny náklady na místě
v hotovosti. V případě, že svaz zaplatí za samoplátce jakýkoliv přihlašovací, nebo ubytovací poplatek, hráči na místě
turnaje uhradí trenérovi, nebo vedoucímu výpravy proti příjmovému dokladu. Všechny poplatky za start na turnaji i
ubytování jsou vždy součástí propozic turnajů.
Turnaje World Tour a „Platinum“ mají zvláštní pravidla pro turnaj hráčů U21 a čtyřher. Pozorně sledujte propozice na
www.ITTF.com
V případě, že nebude pokuta z pozdního odhlášení uhrazena do 14 dní od zrušení přihlášky na účet ČÁST, nebo jinou
formou uhrazena bude hráči pozastavena činnost v soutěžích ČAST. Samoplátci, kteří poptávají letenku v rámci celé
výpravy, nahlásí fakturační údaje, letenku poté uhradí u cestovní agentury – informace u Petra Nedomy.

Mládež
Před prvním přihlášením mladých hráčů je potřeba vyplnit formulář ITTF a zaslat kopií pasu, bez těchto dokumentů
s předstihem odeslaných nelze přihlásit žádného hráče/čku na turnaje ITTF World Junior Circuit a jiné turnaje ITTF.
Přihlášky na email samoplátců: petr.nedoma@ping-pong.cz, nelze podat přihlášku telefonicky.
Přihláška na jednotlivé turnaje končí vždy 1 měsíc před začátkem turnaje!!
Propozice jsou ke stažení na www.ittf.com cca 2 měsíce před začátkem turnaje
14 dní před ukončení přihlášek – reprezentace
kádry reprezentace, složení čtyřher, jaká soutěž, počet dnů pobytu a další požadavky. (trenéři reprezentace)
7 – dní před ukončením přihlášek (pondělí do večera) – samoplátci, do kopie reprezentační trenér kategorie
Přihláška musí obsahovat, do jaké soutěže se hlásí, zda Entry (pouze přihlašovací poplatek), nebo oficiální balíček –
tzn. oficiální hotel z propozic turnaje, jakým způsobem hráč/čka cestuje, kolik dní pobytu, případně kompletní
informace o leteckém spojení?
Přihláška musí obsahovat celé jméno a příjmení pro dvouhru i čtyřhru, jméno partnera pro čtyřhru. Pokud je partner
z jiné země, potvrzení asociace partnera, že souhlasí se čtyřhrou, ČÁST poté pošle souhlas se složením čtyřhry ITTF
Manažerovi
Přihláška bude obsahovat i varianty, které mohou nastat – odhlášení, kolize startů a jiné
Trenéři reprezentace prověří správnost přihlášky na WEB ITTF poslední den, složení čtyřher, kategorie a jiné
V případě, že bude přihláška zaslaná v termínu, neplatí pořadí dle trenéra reprezentace, ale pořadí zaslání přihlášky!
Na turnaje organizované ETTU a ITTF můžeme přihlášku zaslat pouze prostřednictvím ČAST.
ČAST nebude zajišťovat ani jinak zohledňovat cestování samoplátců na turnaje, v případě místa v mikrobusu, bude
doprava nabídnuta za poplatek po odsouhlasení s trenéry reprezentace. Osoby cestující s reprezentací v jednom
mikrobusu nebudou akceptovány s rozdílným ubytováním, než bude mít objednáno reprezentace – podmínka pro
společnou cestu.
Doprava – ČAST nabízí využití mikrobusů pro samoplátce na turnaje ITTF, ETTU s tím, že je nutné je s předstihem
rezervovat a zároveň přebíráte plnou zodpovědnost na svěřený mikrobus i obsazení mikrobusu.
Pokud se stane, že hráči – samoplátci se odhlásí z turnaje po lhůtě uvedené v rozpise turnaje jako Deadline jsou
povinni složit u ČAST veškeré storno poplatky na základě propozic turnaje, jako pokutu za zrušení přihlášky.
Hráč, který se nemůže zúčastnit turnaje z jakéhokoliv důvodu je povinen neprodleně informovat trenéra a manažera
reprezentace, ti zajistí neprodleně odhlášení z turnaje-nejlépe telefonicky.
Rozpis turnaje také určuje, dokdy nejpozději je možné zrušit ubytování v oficiálním hotelu bez penalizace, většinou 7
dní před začátkem turnaje, poté platí hráč jedno noc v single room jako penalizaci za pozdní odhlášení z turnaje a
zrušení ubytování. Pořadatel vystaví kompletní fakturu k úhradě příslušnému národnímu svazu a ten uhradí celou
částku převodem, v případě že na turnaji startuje reprezentace.
Pakliže jedou na turnaj samostatně, tj, bez reprezentace jako samoplátci – uhradí všechny náklady na místě
v hotovosti. V případě, že svaz zaplatí za samoplátce jakýkoliv přihlašovací, nebo ubytovací poplatek, hráči na místě
turnaje uhradí trenérovi, nebo vedoucímu výpravy proti příjmovému dokladu. Všechny poplatky za start na turnaji i
ubytování jsou vždy součástí propozic turnajů.
V případě, že nebude pokuta z pozdního odhlášení uhrazena do 14 dní od zrušení přihlášky na účet ČÁST, nebo jinou
formou uhrazena bude hráči pozastavena činnost v soutěžích ČAST. Samoplátci, kteří poptávají letenku v rámci celé
výpravy, nahlásí fakturační údaje, letenku poté uhradí u cestovní agentury – informace u Petra Nedomy.
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