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1. Rozpis Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů a juniorek do 21 let Praha
Rozpis Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů a juniorek do 21 let, které se bude hrát v Teplicích ve dnech 1. – 3.
března 2019 naleznete na webových stránkách ČAST zde: https://www.ping-pong.cz/dokumenty/rozpis-mcrmuzu-zen-junioru-a-juniorek-do-21-let-2019-teplice/.
Pozn. Přihlašování (odhlašování) nominovaných hráčů a hráček probíhá prostřednictvím registru ČAST. Na
úvodní stránce registru naleznete pokyny a návod k přihlašování (odhlašování) hráčů a hráček. Aktuální stav
přihlášek naleznete v přehledu turnajů zde: http://registr.ping-pong.cz/htm/turnaje/.
2. Pozvánka na doškolení trenérů všech licencí
TMK ČAST pořádá a zve zájemce na doškolení trenérů všech licencí, které se bude konat při MČR mužů,
žen, juniorů a juniorek do 21 let v Teplicích, a to v sobotu 2. března 2019. Další informace naleznete v
pozvánce zde: https://www.ping-pong.cz/dokumenty/doskoleni-treneru-vsech-licenci-2-3-2019-v-teplicich/.
3. Seminář rozhodčích licence A
KR ČAST pořádá při MČR mužů, žen, juniorů a juniorek do 21 let v Teplicích seminář rozhodčích licence A.
Zájemci se mohou hlásit do 16. 2. 2019. Bližší informace naleznete zde: https://www.pingpong.cz/dokumenty/pozvanka-na-seminar-rozhodcich-licence-a-teplice-1-3-2019/.
4. Upozornění na dodržování ustanovení čl. SŘ
a) Čl. 338.03 SŘ
Nedostaví-li se k utkání delegovaný nebo zajištění (3LM) vrchní rozhodčí s odpovídající licencí (NR, B),
je povinností vedoucích družstev dohodnout se na vrchním rozhodčím přítomném v hrací místnosti.
Přednost má rozhodčí s vyšší kvalifikací. Např., není-li přítomen rozhodčí s lic. B, přebírá funkci vrchního
rozhodčího jeden z, pořadatelem zajištěných, rozhodčích ke stolu s licencí C. Teprve v případě, že v hrací
místnosti není přítomen kvalifikovaný rozhodčí, přebírají povinnosti vrchního rozhodčího vedoucí obou
družstev (nutno uvést do zápisu).
b) Čl. 338.09 SŘ
Vrchní rozhodčí nesmí být zároveň hráčem, který v utkání hraje. Vrchní rozhodčí nesmí v témže utkání
zastávat funkci rozhodčího u stolu.
5. Dodatečné zařazení hráčů a hráček na žebříček ČAST
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6. 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/ekonomicka-pravidla-castaktulizovana-k-6-11-2015/.
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