INFORMACE ŘEDITELE LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ ČAST 2019/2020 (5)
1.

ŽEBŘÍČEK ČR 2018/2019 – DODATEČNÉ ZAŘAZENÍ
35 N
37 N
60 N

Labošová Ema
Prykhodko Yaroslava
Shaposhnikov Stepan

TJ Ostrava KST
SK Řeznovice
SKST Cheb

zařazení k 18.09. 2019
zařazení k 18.09. 2019
zařazení k 17.10. 2019

Aktuální žebříčky mužů, žen a mládeže jsou zveřejněny na webových stránkách ČAST zde.
2.

ZMĚNY ORGANIZAČNÍCH PRACOVNÍKŮ LIGOVÝCH DRUŽSTEV
SOUTĚŽ

3LMB
2LMC

DRUŽSTVO

NOVÝ ORG. PRACOVNÍK

SKST Baník Most
DTJ Hradec Králové

Klouček Luboš
Pozník David

Uvedené změny jsou zveřejněny v IS ČAST – STIS
3.

ZÁVADY V LIGOVÝCH UTKÁNÍCH – NEDOSTATKY
SOUTĚZ

ELM
3LMA
3LMC
3LMC

KOLO

3.
2. a 3.
1.
2. a 3.

DRUŽSTVO

SKST Liberec
TJ Hořovice

TJ Sokol PP Hradec Králové 2 C

TJ Sadská

NEDOSTATEK

nedodržení standardů ELM (online přenos)
nezajištění vrchního rozhodčího
nezajištění vrchního rozhodčího
nezajištění vrchního rozhodčího

POSTIH

1.500,-Kč
0.700,-Kč
0.350,-Kč
0.700,-Kč

Splatnost udělených pokut je do 29.10.2019 dle ekonomických pravidel ČAST. Udělené pokuty jsou
zveřejněny v IS ČAST STIS v menu pokuty sezóna 2019/2020 zde. Proti uděleným pokutám je možné
podat odvolání dle SŘ.
4.

VYPLŇOVÁNÍ ON-LINE ZÁPISU PŘI NEÚČASTI VRCHNÍHO ROZHODČÍHO
V případě, že se vrchní rozhodčí k mistrovskému utkání nedostaví nebo v soutěži, kde vrchní rozhodčí
není delegován, vyplňuje se on-line zápis z klubového prostředí domácího nebo hostujícího družstva.
Po přihlášení v Registru ČAST na adrese https://registr.ping-pong.cz/htm/ se v horizontálním menu
KLUB dále DRUŽSTVA KLUBU dostanete do formuláře PŘEHLED DRUŽSTEV, kde ve spodní části
je tabulka se všemi družstvy oddílu/klubu. V této tabulce ve sloupci výsledky kliknete na ikonu 10:0.
Kliknutím se dostanete do formuláře „Hlášení výsledků“, kde kliknete na „vložit online zápis“. Zápis je
možné otevřít 60 minut před oficiálním začátkem.
Po otevření zápisu se vyplňují požadované údaje. Při neúčasti vrchního rozhodčího s požadovanou
licencí kolonku nevyplňujete. V tomto nebude systém při ukončení zápisu vyžadovat heslo vrchního
rozhodčího.
Nouzové ukončení, když nejsou k dispozici hesla vedoucích družstev, se provádí kliknutím na tlačítko
ULOŽIT. Po uložení odejdete ze zápisu kliknutím na tlačítko ZPĚT NA HLÁŠENÍ.

5.

ZAPŮJČENÍ TABLETŮ PRO ZADÁVÁNÍ ON-LINE VÝSLEDKŮ
Na základě povinnosti zadávat on-line výsledky od 1.1.2020 ve 3LM a ve 2LŽ mohou kluby, v případě
zájmu, požádat o zapůjčení zařízení pro zadávání on-line výsledků. Žádost pro zapůjčení nebo
informaci, že oddíl nemá zájem o zařízení, zasílejte na adresu reditel@ping-pong.cz nejpozději do
31.10.2019.

6.

INFORMACE VV ČAST
- Zápis z III – 6. řádného jednání VV ČAST je zveřejněn na webových stránkách zde.
- VV ČAST vyzývá kluby, které mají možnost a zájem pořádat finálový turnaj Českého poháru
družstev, k podání nabídek na uspořádání.
Termín konání: sobota 21.12.2019 – celý den.
Orientační požadavky na halu (hradí ČAST): hrací plocha s palubovkou nebo sportovním povrchem
(nutno instalovat 4 kurty min 12 x 6 m), osvětlení min 800 lx nad celou hrací plochou, zatemnění
prosklených ploch neprůsvitnou textilií, výška min. 5 m, tribuna, internetové připojení s min. 8 MB
upload, ozvučení, min. 4 šatny.
ČAST dále uhradí náklady na delegované rozhodčí a pořadatelskou službu.
Další organizační zajištění: sdělení možností stravování a ubytování pro účastníky a doprovod v rámci
haly nebo blízkém okolí (hradí si účastníci).
Nabídky, prosíme, směřujte na sekretariát ČAST elektronickou poštou na adresu ctta@cuscz.cz a
jan.brothanek@ping-pong.cz do 31.10.2019.
- VV ČAST schválil Směrnici ČAST č.5/2019 – Návštěvní řád a Směrnici ČAST č.6/2019 – Udělování
trenérských licencí.
Všechny vydané Směrnice najdete na webových stránkách ČAST zde v záložce „Směrnice“.

7.

INFORMACE STK
- Zápis ze schůze STK ze dne 11.10.2019 je zveřejněn na webových stránkách ČAST zde v záložce
„Zápisy ze schůzí“.
- Zprávy Českého poháru č.4-6 společně s výsledky a rozlosováním jsou zveřejněny v IS ČAST STIS a
na webových stránkách ČAST zde v záložce „Český pohár“.

8.

INFORMACE KR ČAST
KR ČAST dne 9.10.2019 zveřejnila seznam klubů, které obdržely pokuty za nesplnění podmínek
účastníka soutěže dle článku 322.01 b) SŘ. Seznam je zveřejněn na webových stránkách ČAST zde
v záložce „Informace ŘS“ od 9.10.2019.
Stav úhrad udělených pokut je zveřejněn v IS ČAST STIS v menu pokuty 2019/2020 zde od 9.10.2019.
Proti uděleným pokutám lze podat odvolání dle SŘ.
Splatnost udělených pokut je do 20.10. 2019 dle ekonomických pravidel ČAST, které jsou zveřejněny
zde.

9.

INFORMACE TMK ČAST
Na adrese https://metodika.ping-pong.cz je obnoven provoz metodického webu. Více informací o
obnoveném metodickém webu najdete zde.
TMK ČAST vydala Metodické pokyny k udělování trenérských licencí C a D. Veškeré informace TMK
ČAST najdete na webových stránkách zde.
Metodický pokyn TMK ČAST – udělování trenérské licence C
Metodický pokyn TMK ČAST – udělování trenérské licence D

10. DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
Zápisy z jednání Disciplinárních komisí ČAST jsou zveřejněny na webových stránkách zde v záložce
„Disciplinární řízení“.
Zápis z jednání Disciplinární komise ČAST – Michal Král
Zápis z jednání Disciplinární komise ČAST – Richard Brhel
11. EKONOMICKÁ PRAVIDLA ČAST
Ekonomická pravidla ČAST, na základě kterých se hradí všechny poplatky, naleznete na webových
stránkách ČAST zde.
12. TERMÍNY
Splatnost pokut – nesplnění podmínek účastníka soutěží SŘ čl. 322.01b)
Splatnost pokut – Závady v ligových utkáních – nedostatky
Přihlášky k uspořádání finálového turnaje Českého poháru
Žádost informace o zapůjčení zařízení k zadávání on-line výsledků
Nahlášení změny hracích termínů za dodržení podmínek Rozpisu soutěže
Nahlášení změny značky míčků na druhou polovinu soutěže
Nahlášení postupujících družstev do Q2LŽ
Přihlášky do Q2LŽ a nabídky na pořádaní Q2LŽ

20.10.2019
29.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
15.12.2019
31.12.2019
06.04.2020
14.04.2020

Miroslav Henžel v.r.

ředitel ligových soutěží ČAST

724 049 092

