INFORMACE ŘEDITELE LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ ČAST 2019/2020 (1)
1.

ZMĚNY V ŘÍZENÍ LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ
Od nadcházející sezóny 2019/2020 se k Vám informace k ligovým soutěžím budou dostávat
prostřednictvím kontaktního e-mailu reditel@ping-pong.cz a dále budou informace
zveřejňovány na webových stránek na adrese:
https://www.ping-pong.cz/asociace/komise/sportovne-technicka-komise/dokumenty/
Důvodem změny v řízení ligových soutěží je ukončení pracovního poměru p. Jana Poledneho
k 31.05.2019. Od 1.6.2019 vykonává funkci ředitele ligových soutěží ČAST p. Miroslav
Henžel. Kontaktní telefonní číslo: 724 049 092.
Pro přehlednější administraci používejte níže uvedené e-mailové adresy v závislosti na
požadavcích:
- záležitosti k ligovým soutěžím:
reditel@ping-pong.cz
Oficiální komunikace s ligovými družstvy (převody a přechody soutěží, změny termínů, hracích místností, hracího
vybavení, hodnocení soutěží apod.)

- záležitosti k administrativním úkonům:

registr@ping-pong.cz

přestupy, hostování, střídavé starty v rámci ČAST, ukončení zahraničního působení, nové registrace CSP

- záležitosti k IS ČAST (STIS, Registr)

registracnikomise@ping-pong.cz

2.

TERMÍNOVÁ LISTINA ČAST 2019/20 (1.polovina soutěže)
Schválená Termínová listina ČAST 2019/20 na 1.polovinu soutěže je zveřejněna na webových
stránkách ČAST od 10.05.2019.

3.

ROZPISY SOUTĚŽÍ 2019/20
Schválené rozpisy soutěží Extraligy žen, 1. – 3. ligu mužů a 1. – 2. ligu žen na sezónu 2019/20
jsou zveřejněny na webových stránkách ČAST v záložce Rozpisy soutěží.

4.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAST
Na webových stránkách ČAST v záložce Základní dokumenty je zveřejněn upravený Soutěžní
řád ČAST včetně všech schválených dodatků č. 1.-7.

5.

TERMÍNY PRO NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ
Přihlášky do ligových soutěží (platí i pro náhradní družstva)
Převod místa v soutěžní třídě a přechod družstva
Evidenční seznam a poplatky
Bezplatná výměna fotografií – prodloužení platnosti registrace
Rozdělení družstev do dvojiček
Losování ligových soutěží
Brožura ExL – zaslání podkladů

01.06. – 10.06. 2019
01.06. – 10.06. 2019
01.06. – 15.06. 2019
01.06. – 30.06. 2019
21.06. 2019
13.07. 2019
15.07. 2019

(přesný harmonogram k odevzdání všech materiálů bude zaslán dodatečně)

Miroslav Henžel v.r.
ředitel ligových soutěží ČAST

724 049 092

