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1.

2.

PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2020 / 2021
Uzávěrka přihlášek Extraligy žen, 1.-3. ligy mužů a 1.-2.ligy žen je do 10.6.2020 včetně.
Přihlášky se podávají prostřednictvím formuláře v Registru ČAST. Po přihlášení do systému
v menu KLUB / DRUŽSTVA KLUBU / PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
Doporučujeme oddílům podat přihlášky a uhradit vklady do soutěží v předstihu. Vklady a
přihlášky po termínu nebudou akceptovány.
Mistrovství ČR mládeže
VV ČAST schválil termíny a místa konání
kategoriích.
Mistrovství ČR družstev (dorost a st. žactvo)
Mistrovství ČR dorostu
Mistrovství ČR mladšího žactva
Mistrovství ČR staršího žactva

Mistrovství České republiky 2020 v mládežnických
Ostrava
Havířov
HB Ostrova (Světlá nad Sázavou)
Praha (Elizza, hala jedenáctka)

22.-23. 08. 2020
10.-11. 10. 2020
05.-06. 12. 2020
19.-20. 12. 2020

3.

INFORMACE VV ČAST
Zápis III – 17. řádného jednání VV ČAST ze dne 21.5.2020 je zveřejněn na webových stránkách
ČAST ZDE.

4.

PROPLÁCENÍ ČINNOSTI DELEGOVANÝCH ROZHODČÍCH
V termínu do 30.6.2020 mohou všechny ligové oddíly (kluby) fakturovat za činnost delegovaných
rozhodčích v ligových utkáních za období leden – březen 2020. Fakturace se netýká družstev
3.ligy.
Faktura musí obsahovat, kromě povinných fakturačních údajů, další povinné informace
k fakturaci:
- soutěž
- datum utkání,
- hostující družstvo,
- jméno delegovaného rozhodčího.
Povinnou součástí faktur jsou očíslované kopie výdajových dokladů.
K fakturaci můžete použít vzorovou fakturu, která je součásti těchto informací jako příloha.
Faktury k proplácení zasílejte na e-mailovou adresu navratilova@cuscz.cz a v kopii na e-mail
reditel@ping-pong.cz.

5.

INFORMACE TMK ČAST
Na návrh TMK ČAST bylo VV ČAST schváleno prodloužení trenérských licencí, které měly
konec platnosti k 30.6.2020, o jeden rok do 30.6.2021.
Prodloužení platnosti se týká všech licencí a bude provedeno nejpozději do 30.6.2020, a to
hromadnou aktualizací. Dále budou upraveny všechny trenérské licence, které mají v současnosti
jinou platnost než k 30.6. Trenérské licence se vydávají na dobu 5 let s platností vždy do 30.6.

6.

EKONOMICKÁ PRAVIDLA ČAST
Ekonomická pravidla ČAST, na základě kterých se hradí všechny poplatky, naleznete na
webových stránkách ČAST ZDE.

7.

INFORMACE O TERMÍNECH
a) přihlášky do soutěží (ELŽ, 1.-3.LM a 1.-2.LŽ)

od
vydání rozpisů

do
10.06. 2020

b) vklady do soutěží (ELŽ, 1.-3.LM a 1.-2.LŽ)

10.06. 2020

c) žádosti o převod místa v soutěžní třídě a přechod družstva 01.06. 2020

10.06. 2020

d) vyplnění nových evidenčních seznamů

01.06. 2020

15.06. 2020

e) uhrazení evidenčních poplatků

01.06. 2020

15.06. 2020

f) výměna fotografií bez obnovy registrace (bez poplatku)

01.06. 2020

30.06. 2020

oddíly s ligovými družstvy hradí evidenční poplatky na svůj krajský svaz

g) termín přihlášek na školení trenérů licence B

30.06. 2020
Miroslav Henžel v.r.

ředitel ligových soutěží ČAST

724 049 092

