STANDARDY PRO EXTRALIGU MUŽŮ
Všeobecné standardy Extraligy mužů:
•
•
•

družstvo musí mít trenéra minimálně licence B
družstvo musí k utkání nastoupit s nehrajícím trenérem nebo jeho zástupcem
družstvo (všichni hráči) jsou povinni nastoupit a celé utkání odehrát v jednotných dresech
s viditelně umístěnou jmenovkou hráče

Základní část Extraligy – povinnosti pořadatelů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vymezí prostor pro hráče (domácí + hosté) do kterého nebude mít přístup divák
zajistí zdarma občerstvení pro hosty (pitný režim)
zajistí pro diváky k sezení do 50 míst (minimálně lavičky)
zajistí dostatečný prostor pro vrchního rozhodčího (v případě, že vrch. rozhodčí nemá vymezený
prostor u stolu)
zorganizuje v čase určeném pro zahájení utkání nástup, při kterém představí hráče a trenéry obou
družstev a rozhodčí
připraví zařízení (elektronické nebo manuální), které zobrazuje celkový stav utkání
zajistí podlahovou krytinu schválenou ITTF
zajistí dostatečné osvětlení celého hracího prostoru (minimálně 600 lx)
zajistí minimální hrací prostor 12 x 7m pro jeden stůl
zajistí ohraničení hracího prostoru ohrádky (a-bordy)

Play-off Extraligy mužů – povinnosti pořadatelů:
•
•
•
•
•
•

viz body základní část Extraligy – povinnosti pořadatelů
zajistí dostatečný prostor pro diváky k sezení (kultura sezení příslušná významu akce)
zváží možnost občerstvení pro diváky (za úplatu či zdarma)
zajistí ozvučený prostor příslušnou technikou pro mluvené slovo a hudbu
zajistí komentátora, který představuje hráče, trenéry, významné funkcionáře
pro finálovou sérii play-off připraví vlajku České republiky a produkci hymny České republiky

Pro utkání přenášená TV a pro TV-kanál ČAST – povinnosti pořadatelů:
•
•
•
•
•
•
•

viz všechny výše uvedené body
zajistí možnost příjezdu aut přivážející přenosovou techniku a reklamní panely
zajistí technické parametry potřebné pro TV přenos
zajistí zázemí pro personál obsluhující reklamní panely
připraví jasně určený prostor pro kamery organizace, která zajišťuje televizní přenos
vymezí prostor pro komentátora televizního přenosu
zajistit podmínky pro pořádání TV utkání dle organizační směrnice pro PPTV utkání
Stránka 1 z 2

Pro internetová vysílání (pokud utkání není již natáčeno pro televizi)
• zajistí on-line přenos domácího extraligového utkání prostřednictvím klubového youtube kanálu
•
•
•
•

v dostatečné kvalitě obrazu a zvuku
zašle odkaz s dostatečným předstihem (minimálně 36 hodin) na určenou e-mailovou adresu
zajistí informaci o stavu míčků a setů v jednotlivých zápasech a informaci o celkovém stavu
vysílaného utkání
přenos lze realizovat i přes vlastní kanál, zaslání odkazu platí i pro tento typ vysílání, odkaz musí
být kompatibilní s kanálem YouTube
umístí na viditelném místě reklamu na server ping-pong.TV

Standardy pro Extraligu mužů jsou součásti Rozpisu soutěže.
Schváleno na VH APK dne 28. 05. 2019
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Specifikace pořádkových pokut, pro Extraligu mužů ve stolním tenise
Nedostatky ovlivňující regulérnost soutěže, nebo poškozuje dobré jméno Extraligy ve vztahu k

2.a každý další
případ

A divákům nebo médiím.

1.případ

1 Vyloučení z Extraligy

50 000 Kč

2 Odstoupení z Extraligy po rozlosování

50 000 Kč

3 Nastoupení k utkání v neúplné sestavě (2 hráči) - kontumace celého utkání

10 000 Kč

50 000 Kč

4 Nenastoupení k zápasu v utkání - kontumace daného zápasu

5 000 Kč

10 000 Kč

5 Úhrada nákladů soupeři při kontumaci utkání (nedohodnou-li se jinak)

5 000 Kč

6 Nedodržení ustanovení o dresech dle Rozpisu bod 16 f) mimo hlášení barev dresů řediteli Extraligy

2x více než

500 Kč předchozí případ
2x více než

7 Nenahlášení změny termínu, začátku utkání nebo změny herny (event. Pozdní hlášení - méně jak 4 dny)

1 000 Kč předchozí případ

8 Nezaslání podkladů pro brožuru do data stanoveného vedením APK

5 000 Kč

9 Nedodržení standardů pro televizní utkání Extraligy (viz příloha Rozpisu)

2 000 Kč předchozí případ

10 Nedodržení standardů pro online live přenos klubem (neodvysílání utkání)

500 Kč předchozí případ

Nedostatky méně závažného charakteru, které jsou klasifikovány jako nesplnění zadaných úkolů

B Rozpisem, standardů nebo vedením APK

10 000 Kč
2x více než
2x více než

1.případ

2.a každý další
případ
2x více než

1 Nastoupení bez nehrajícího trenéra (zástupce)

300 Kč předchozí případ

2 Nenahlášení barvy bresů v termínu určeném Rozpisem

300 Kč předchozí případ

3 Nenahlášení (event. pozdní hlášení - méně jak 4 dny) míčků, stolů

500 Kč předchozí případ

4 Nedodržení termínu úkolů organizačního charakteru zadaných ředitelem Extraligy

500 Kč předchozí případ

5 Nedodržení standardů pro základní část Extraligy (viz příloha Rozpisu)

400 Kč předchozí případ

6 Nedodržení standardů pro play-off a play-out Extraligy (viz příloha Rozpisu - standardy)

2x více než
2x více než
2x více než
2x více než
2x více než

1 000 Kč předchozí případ
2x více než

7 Nepotvrzení on-line zápisu o utkání v IS ČAST vedoucím družstva

300 Kč předchozí případ

8 Pozdní zaslání Dodatku k soupisce pro novou sezónu dle Rozpisu

300 Kč

každý další den
+100,-Kč

9 Pozdní zaslání přihlášky do Extraligy do data stanoveného Rozpisem

300 Kč

každý další den
+100,-Kč

10 Nezadání soupisky do Registru ČAST do stanoveného termínu

500 Kč

každý další den
+100,-Kč

Klub, který byl potrestán pořádkovou pokutou, je povinen uhradit pokutu na účet ČAST do data splatnosti dle ekonomických pravidel
ČAST. Pokud termín uhrazení není stanoven, klub provede úhradu nejpozději do 14ti dnů od zveřejnění pokuty v IS ČAST.
Případy, které neřeší tento dokument se řídí Soutěžním řádem. Úhrada udělených pokut nemá odkladný účinek. Odvolání proti
uděleným pokutám se řeší dle SŘ čl. 113.

