KONFERENCE

CČ eské asociace stolnı́ho tenisu

2020

NÁVRHY NA ZMĚNY ŘÁDŮ PRO
KONFERENCI ČAST
Výkonný výbor předkládá ucelený přehled došlých návrhů na změnu řádů k rozhodnutí na
Konferenci ČAST 27.6.2020. Stejně jako v minulých letech jsou návrhy rozdělené na doporučené
výkonným výborem ke schválení a na nedoporučené. Některé došlé návrhy (bod III.) jsou na systém
či organizaci soutěží, které patří do rozpisů a nejsou určovány SŘ.
Pracovní skupina pověřená projednáním návrhů na změny SŘ pro Konferenci 2020 projednala
návrhy na poradě 6.3.2020.

NÁVRHY NA ZMĚNY ŘÁDŮ PRO KONFERENCI ČAST

I. Návrhy doporučené
A/

Návrh prolínající Soutěžní a Registrační řád (kap. 1 – 4 )

1. Návrh na umožnění změny při mimořádných událostech

(Špaček, Drozda)
Preambule SŘ – doplnění 6. odstavce
Výklad tohoto řádu provádí výhradně výkonný výbor ČAST, změny a doplňky schvaluje konference
ČAST. V případě mimořádných událostí, zaviněných většinou „vyšší mocí“, řízených např. rozhodnutím
vlády, Bezpečností radou státu, MŠMTV, ČUS apod., může VV ČAST vydat rozhodnutí, která nejsou
přesně podle tohoto řádu.
Veškeré změny a doplňky… dále beze změny.

2. Návrh na zrušení papírové formy registračního průkazu

(Henžel, Drozda)
2.1. 404. Registrační průkaz – zrušení části textu
Registrační průkaz je povinným sportovně technickým dokladem platným pro účast v soutěžích stolního
tenisu, pro něž je předepsána registrace (čl. 401.03). Registrační průkaz má elektronickou formu
záznamu v registru ČAST. Na zvláštní žádost registrovaného vyhotoví sekretariát ČAST do 30 dnů
papírovou formu registračního průkazu za poplatek 100 Kč. Vystavení registračního průkazu papírovou
formou je možné až po zařazení hráče do registru ČAST.
2.2. Kap.1, oddíl D, sportovně technické doklady – změna textu
g) registrační průkaz (v elektronické i papírové formě – viz Registrační řád)
2.3. 130.02 – změna textu v důsledku zrušení papírové formy registračních průkazů
Za správnost údajů v registraci odpovídá oddíl hráče. Byl-li hráči z jakéhokoli důvodu proveden chybný
záznam v registru nebo vydán registrační průkaz podle čl. 404 s chybným údajem, projedná oddíl s
registrujícím svazem (u papírového průkazu se Se-ČAST) opravu, případně vydání nového průkazu –
ještě před prvním startem v soutěži. Podrobná ustanovení o registraci jsou v Registračním a Přestupním
řádu (kap. 4 tohoto řádu).
2.4. 329.01 – doplnění
Vedoucí družstev předloží nejpozději 10 minut před stanoveným začátkem utkání (popř. do konce čekací
doby) vrchnímu rozhodčímu sestavy družstev, soupisky potvrzené řídícím svazem a příp. doklady k
ověření totožnosti hráčů.
Je-li na soupisce družstva (v poznámce) označen některý hráč RP (hráč se zakrytou fotografií), předloží
vedoucí družstva ke kontrole jeho registrační průkaz jiný průkaz s fotografií.
Kontrola totožnosti hráčů mladších 15 let – viz čl. 109.01, Poznámka 1.
Dále navazuje na tento návrh bod I. B 6.2.
2.5. 330.03 – změna textu v důsledku zrušení papírové formy registračních průkazů – nový text
Hráči, kteří mají v registru zakrytou fotografii (na soupiskách označeni RP) jsou povinni se při kontrolách
prokazovat jiným průkazem s fotografií.
2.6. 405.02 - změna textu v důsledku zrušení papírové formy registračních průkazů
Před uplynutím lhůty 5 let od poslední aktualizace fotografie k registraci hráče, ostatního člena podle čl.
405.01 bodu a), může hráč, ostatní člen od 1. 6. do 30. 6. každého roku provést bezplatnou aktualizaci
této fotografie, a tím prodloužit platnost registrace nejdéle o dalších 5 let při dodržení dalších ustanovení
čl. 405.01. Aktualizací fotografie v Registru ČAST se ruší platnost papírové formy registračního průkazu
dle čl. 404.
Navazuje i bod I. B 6.2 a B 6.4. tohoto návrhu (čl. 338.02 bod d/)

B/

Soutěžní řád

1. Návrh zařadit mezi povinnosti pořadatelů dodržovat „Návštěvní řád“

(Špaček)
1.1. 112. – doplnění textu
Hrubá provinění a všechny přestupky proti tomuto Soutěžnímu řádu, Návštěvnímu řádu i ostatním
pokynům svazových orgánů…dále beze změny.

Stránka 2 z 8

NÁVRHY NA ZMĚNY ŘÁDŮ PRO KONFERENCI ČAST
1.2. 336. – doplnění bodu d/
d/ zajistit pořadatelskou službu a dodržování Návštěvního řádu.
Na tento návrh navazuje i bod I E - čl. 603.02

2. Návrh upřesnit povinnost zajištění podavače míčků pro hru vozíčkářů

(Manda)
2.1. 213.11 – nový článek
Podavači míčků hráčům – vozíčkářům
Zúčastní-li se soutěže hráč – vozíčkář, je jeho povinností zajistit si při zápase i rozehrávání podavače
míčků.
2.2. 322.04 – nový článek
Jestliže je mezi hráči družstva vozíčkář, je povinností tohoto družstva zajistit si podavače míčků.

3. Návrh na delší termín na přechod družstva a převod místa v soutěžní třídě

(Henžel, Drozda)
3.1. 313.01 – změna termínu
Přechod družstva z oddílu pod jiný oddíl je možný po souhlasu svazu, který řídí jeho soutěž, a to v době
od 1.6. 1.4. do uzávěrky přihlášek. Současně musí být doložen souhlas obou TJ a oddílů. Přechod hráčů
se provádí řádným přestupem…. Dále beze změny.
3.2. 313.02 – změna části textu v posledním odstavci – termín
… V žádosti se neuvádí podmínky, pouze starý a nový název družstva, třída a jednoznačný souhlas obou
právních subjektů (razítka, podpisy). Převod je možný v době od 1.6. 1.4. do termínu uzávěrky přihlášek
do soutěží. Hráči, kteří byli členy základu družstva, jehož místo v soutěžní třídě bylo převedeno,
nepřecházejí do nového oddílu. Do tří měsíců po převodu mohou ohlásit přestup, (do kteréhokoliv oddílu)
bez souhlasu mateřského oddílu a bez náhrady podle čl. 462.

4. Návrh řešení případu, kdy při sloučení TJ v rozehrané sezóně, zůstane počet hráčů na
soupisce menší než kolikačlenná družstva v soutěži hrají

(Drozda)
330.15 – doplnit pokračování
V případech sloučení jednot (klubů) - viz čl. 312 - se soupisky sloučeného oddílu mění (tak, aby
vyhovovaly ustanovením čl. 330.04, 330.09 až 330.14) jen tehdy, nebyla-li ještě žádná ze soutěží,
v nichž družstva sloučených oddílů startují, rozehrána. V opačném případě se na soupiskách změní
pouze název oddílu a označení družstev.
Pokud při sloučení TJ v rozehrané soutěži někteří hráči do sloučeného oddílu nepřestoupí a na soupisce
družstva zůstane menší počet hráčů než kolikačlenná družstva v soutěži hrají, může o možnosti doplnění
soupisky rozhodnout řídící svaz (i když by to bylo v rozporu s jinými články SŘ).

5. Návrh upřesnění při dodatečném zařazování do žebříčku

(Drozda)
5.1. 330.24 – doplnění bodu ad)
ad) Hráči s aktivní registrací u ČAST, kteří hráli v zahraničí s pozastavenou registrací a nejsou v žádném
žebříčku v ČR, zařadí ČAST, příp. KSST nebo RSST do žebříčku podle předložených výsledků – ještě
před prvním potvrzením na soupisky (netýká se CSP).

5.2. 330.24 – doplnění Poznámky u bodu bb)
bb) Hráči, kteří přestoupili ze zahraničí a nebyli před přestupem registrováni u ČAST (většinou cizí státní
příslušníci).
Poznámka:
1. Pokud oddíl prokáže jejich výkonnost (např. výsledky nebo zařazením na žebříčku + výsledky alespoň
ze tří utkání za nový oddíl v ČR) budou hráči dodatečně zařazeni do žebříčku v ČR a na odpovídající
místo na soupisce.
2. V případě, že oddíl neprokáže jejich výkonnost z předchozího působení, musí hráč pro zařazení do
žebříčku v ČR splnit následující počet odehraných zápasů nebo utkání:
- 12 zápasů ve dvouhře v jedné soutěži, pokud má soutěž 12 a více účastníků
- 9 zápasů ve dvouhře v jedné soutěži, pokud má soutěž 11 nebo 10 účastníků
- v soutěžích, kde je 9 a méně účastníků nebo kde se utkání nehrají podle čl. 317.01 a 318.01, musí
hráč nastoupit minimálně ve třech utkáních ve dvouhře.
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3. O dodatečné zařazení do žebříčku je vždy potřeba nejprve požádat orgán, který rozhoduje o
zařazování do celostátního žebříčku. Pokud nebude hráč z výkonnostních důvodů do celostátního
žebříčku zařazen, požádá hráč (příp. oddíl) o dodatečné zařazení KSST ve kterém působí nový oddíl,
příp. i RSST.
Hráči, kteří nejsou v žádném žebříčku, se zařazují na soupisku za žebříčkové hráče – před hráče na
střídavý start.
Pro splnění… dále beze změny.

6. Návrh na úpravu předpisu o předkládání soupisek při utkání

(Drozda, Malík, Kovář)
6.1. 131. – doplnění
Soupiska družstva
Při mistrovském utkání družstev (popř. i další soutěži družstev, je-li to předepsáno rozpisem soutěže) se
musí družstvo prokázat soupiskou družstva ověřenou řídícím svazem (u nemistrovských soutěží
ředitelstvím soutěže).
Předpisy pro sestavování, vyplňování, změny, kontrolu a potvrzování soupisek jsou v kapitole 3. tohoto
řádu.
Řídící svaz může pro soutěže jím řízené vydat jednotný tiskopis, na kterém oddíl též potvrdí případné
podmínky k oprávněnosti startu hráčů uvedených na soupisce.
Může povolit soupisky i v elektronické podobě, k čemuž může vydat i vlastní pokyny.
6.2. 329.01 – doplnění
Vedoucí družstev předloží nejpozději 10 minut před stanoveným začátkem utkání (popř. do konce čekací
doby) vrchnímu rozhodčímu sestavy družstev, soupisky potvrzené řídícím svazem a příp. doklady k
ověření totožnosti hráčů.
Je-li na soupisce družstva (v poznámce) označen některý hráč RP (hráč se zakrytou fotografií), předloží
vedoucí družstva ke kontrole jeho registrační průkaz jiný průkaz s fotografií.
Kontrola totožnosti hráčů mladších 15 let – viz čl. 109.01, Poznámka 1.
Soupiska může být vytištěna na předepsaném formuláři, nebo podle určení řídícího svazu v elektronické
podobě.
6.3. 337 – změna bodu c)
c) je povinen odevzdat vrchnímu rozhodčímu ke kontrole soupisku družstva (před utkáním a kdykoli
podle požadavku vrchního rozhodčího) a sestavu družstva,
6.4. 338.02 – změna bodu d)
d) převzít od vedoucích družstev sestavy a soupisky (ponechat si je u sebe do skončení utkání) a
provést kontrolu totožnosti hráčů; nepřipustit ke hře
- hráče, neuvedené na soupisce,
- hráče, který neprokázal totožnost a vedoucí družstva by nepodepsal prohlášení podle čl. 329.05 a),
- hráče, označené na soupisce značkou RP, pokud nepředloží registrační průkaz ČAST průkaz
s fotografií.
6.5. 338.02 – doplnit Poznámku 4
4. Po provedené kontrole vrchní rozhodčí vrátí vedoucím družstev soupisky a průkazy (pokud je měl ke
kontrole), má ale možnost si je kdykoli znovu vyžádat.

7. Návrh na úpravu předpisu o zasílání zápisů o utkání

(Drozda)
7.1. 336 – změna bodu m)
m) zaslat řídícímu svazu zápis o utkání v době a formou určenou v rozpisu soutěže.

7.2. 336 Poznámka k bodu m)
Celá poznámka se zrušuje.

8. Návrh na umožnění startu juniorů 21 ze základu družstev ELM v 1. lize

(APK, doplnění návrhu p.Svoboda)
330.26 – nový článek
Hráči kategorie mládeže a junioři do 21 let, kteří jsou zařazeni na základ soupisky extraligového družstva
mužů, mohou být mimořádně zařazení i na soupisku 1. ligy v mateřském oddíle (klubu), a to za těchto
podmínek:
- maximálně dva hráči, ale v utkání 1. ligy může nastoupit pouze jeden,
- zařazení na soupisku 1. ligy je možné jen před zahájením soutěže a platí do konce sezóny, a to i
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v případě, že v průběhu soutěže dojde v kádru extraligového družstva ke změnám,
- na soupisce 1. ligy budou zařazeni na poslední místo před hráče na střídavý start
- oddíl již nemůže využít výjimky podle čl. 330.04 a 330.10.
- start juniora 21 proti jednomu soupeři v sezóně jen 1x.

C/ Registrační a Přestupní řád (kap. 4 SŘ)
1. Návrh na upřesnění předpisu k lékařským prohlídkám

(Sláčalová)
404 Úprava tohoto článku SŘ je navrhována v bodu 1.1 tohoto návrhu – další změna v posledním
odstavci:
Hráč je povinen podrobit se jednou do roka odpovídající preventivní lékařské prohlídce. Potvrzení o
lékařské prohlídce se do registračního průkazu nezaznamenává

2. Návrh na upřesnění textu o porušení Registračního řádu a manipulace s registrací
(Henžel)
412. Porušení Registračního řádu – doplnění textu
Jakákoliv manipulace s registrací nebo porušení ustanovení Registračního řádu se považuje za
disciplinární provinění, které se projednává podle Disciplinárního řádu (kap. 6).

3. Návrh upřesnění termínu

(Henžel)
451.02 – zrušení poslední věty
Přestup, ohlášený v období od 15. února do 14. května včetně nebude projednáván a je neplatný.
Pro posouzení termínu podání je rozhodující datum poštovního razítka.

4. Návrh na úpravu podmínek podání přestupu

(Henžel)
453.01 – změna části textu
Přestup se podává formou řádně vyplněného formuláře přestupního lístku v registru ČAST, jehož výtisk
potvrdí strany dle článku 452.02. Potvrzení strany provedou podpisem na vytištěném formuláři. K
přestupnímu lístku musí být přiloženo:
- potvrzení o úhradě přestupního poplatku (viz článek 464),
- potvrzení o odeslání kopie přestupního lístku mateřskému oddílu, podává-li se přestup
bez jeho vyjádření,
- prohlášení dle článku 459.04, 459.03
- informace a podklady, nutné k nové registraci hráče,
- u hráčů mladších než 18 let (v době ohlášení přestupu) potvrdí na tiskopisu souhlas s přestupem
zákonný zástupce hráče.

5. Návrh oprav na odkazující články

(Henžel)
459.05 - oprava
Ukončení členství podle článku 459.04 459.05 bude bráno jako přestup do zahraničí s povolením ČAST.
459.06 - oprava
Neukončení členství v ČAST podle čl. 459.05 459.04 bude posuzováno jako nepovolený start
v zahraničí se všemi důsledky podle čl. 458.03 a).

6. Návrh na upřesnění střídavého startu

(Halas, podobně Svoboda)
460.01 – upřesňující text
Střídavý start umožňuje hráči hrát vyšší soutěž za jiný klub, než kde je na základu družstva dospělých.
Střídavý start může být schválen pouze pro hráče věkové kategorie junioři 21 a mladší na období do
konce sezóny. Hráč, který není občanem ČR, musí mít trvalý pobyt na území ČR nejméně 1 rok.

7. Návrh na sjednocení podmínek střídavých startů pro občany ČR a CSP
(Korbel, Demek)

460.01 – sjednocení podmínek
Střídavý start může být schválen pouze pro hráče věkové kategorie junioři 21 a mladší na období do
konce sezóny. Hráč, který není občanem ČR, musí mít trvalý pobyt na území ČR nejméně 1 rok.
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8. Návrh na úpravu možností hostování žen

(Henžel, podobně Foltýn)
461.02 – změna v možnosti hostování
Závodnice (ženy, juniorky 21, dorostenky, žákyně) mohou startovat v soutěžích družstev mužů za
mateřský oddíl a současně hostovat v jiném oddílu (klubu) v soutěžích družstev žen v jednom družstvu
žen jiného oddílu, pokud tím nejsou porušena další ustanovení tohoto řádu a rozpisu soutěže (hráčka na
max. třech soupiskách).
Poznámky:
1. Toto hostování se podává prostřednictvím Registru ČAST jako „Hostování žen“.
2. Hráčky na hostování se na soupisky řadí dle pořadí žebříčku.
2. Při posunutí hostující hráčky do vyššího družstva podle čl. 330.25 Poznámky 2, může dojít ke změně
družstva, která by jinak nebyla podle tohoto článku možná.

9. Návrh doplnit termín na povolení hostování rozhodčích

(KR)
462.02 – doplnění termínu
Hostování rozhodčích podléhá schválení mateřského oddílu. Žádost o hostování rozhodčí(ho) se podává
prostřednictvím Registru ČAST do 30.9. Hostování schvaluje mateřský oddíl v Registru ČAST vždy na
příslušné závodní období. Počet hostování je omezen pouze do jednoho klubu.

10.Návrh upozorňující na chybu textu v čl. 460.10

(Svoboda)
460.10 – v SŘ není chyba, pro snadnější orientaci doplněn výklad v závorce
Při zániku střídavého startu dle čl. 460.09, může hráč podat novou žádost o střídavý start na období do
konce sezóny jen v případě, že se jedná o střídavý start do stejného družstva, kde byl na bezprostředně
předcházejícím střídavém startu a musí být splněny podmínky čl. 460.01 a čl. 460.04. V tomto případě se
na hráče nevztahuje ustanovení čl. 464.01 (neplatí poplatek).

D/ Závodění mládeže (kap. 5 SŘ)
1. Návrh na zveřejnění věkových kategorií pro následující období
(Henžel)
501.02
Vymezení věkových kategorií pro nejbližší období:
závodní období
2019 – 2020
2020 – 2021
2021 – 2022
2022 – 2023
2023 – 2024

nejmladší žactvo
1.1.2009 a mladší
1.1.2010 a mladší
1.1.2011 a mladší
1.1.2012 a mladší
1.1.2013 a mladší

závodní období
2019 – 2020
2020 – 2021
2021 – 2022
2022 – 2023
2023 – 2024

dorost
1.1.2002 – 31.12.2004
1.1.2003 – 31.12.2005
1.1.2004 – 31.12.2006
1.1.2005 – 31.12.2007
1.1.2006 – 31.12.2008

mladší žactvo
1.1.2007 – 31.12.2008
1.1.2008 – 31.12.2009
1.1.2009 – 31.12.2010
1.1.2010 – 31.12.2011
1.1.2011 – 31.12.2012

starší žactvo
.
1.1.2005 – 31.12.2006
1.1.2006 – 31.12.2007
1.1.2007 – 31.12.2008
1.1.2008 – 31.12.2009
1.1.2009 – 31.12.2010

junioři 21
.
1.1.1999 – 31.12.2001
1.1.2000 – 31.12.2002
1.1.2001 – 31.12.2003
1.1.2002 – 31.12.2004
1.1.2003 – 31.12.2005

E/ Disciplinární řád (kap. 6 SŘ)
1. Návrh na zařazení povinnosti dodržovat Návštěvní řád do Disciplinárního řádu

(Drozda)
603.02 – doplnění – navazuje na bod B 2
V disciplinárním řízení se též projednávají závažné případy narušení Návštěvního řádu a pořádku,
související se soutěžemi a jinými akcemi stolního tenisu.

F/ Návštěvní řád (nová kapitola SŘ)
1. Schválení Návštěvního řádu
(Špaček)
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Dle Stanov ČAST, článku 12.9., písm. m) patří do působnosti konference schvalování řádů. Návštěvní řád
byl dočasně vydán formou směrnice č. 5/2019 účinné od 15.10.2019. Po případném schválení Konferencí se
Návštěvní řád stane součástí soustavy řádů ČAST a směrnice bude zrušena.

II. Návrhy nedoporučené
A/ Soutěžní řád
1. Návrh (Svoboda MS Brno) na postup při chybě funkcionáře.
Chyby mohou být z nejrůznějších oblastí, uvádět do SŘ nedoporučujeme.
2. Návrh (Salačová Nymburk) na určení min. věku pro funkci org. pracovníka – čl. 322.01e/.
Svazy si mohou upravit sami. Podle 322.01e/ se informace do oddílu zasílají 2x.
3. Návrh (Nedbal Litoměřice, podobně Svoboda) na změnu v podmínkách pro účast v soutěžích (mládež).
Komise mládeže nedoporučuje.
4. Návrh (Halas STK JM) na možnost zařazení hráče na soupisku nižšího družstva.
Pro ligu nedoporučujeme, kraje a regiony mohou upravit sami, nesmí to ale ovlivnit ligové soutěže.
5. Návrh (Svoboda MS Brno) na změnu organizace I. ligy žen – jedna skupina.
Nedoporučujeme, ojedinělý návrh.
6. Návrh (Svoboda MS Brno) na zrušení čl. 330.25.
Nedoporučujeme, přispívá k regulérnosti soutěží, vyřazuje ze základu družstev „černé duše“.
7. Návrh (Svoboda MS Brno) na změnu v možnostech pokračování v utkání (po předchozím wo).
Nedoporučujeme, kontumace může být z nejrůznějších důvodů. Ojedinělý návrh.

B/ Registrační a Přestupní řád (kap. 4 SŘ)
1. Návrhy (Bednárik Bohnice, Lapčík Hodonín, Manda Paskov) na změny ve st. startech a hostování.
Nedoporučujeme další rozšiřování st. startů ani hostování. Doporučené změny jsou v bodech I. B6 a B7.
2. Návrh (Karásek Ostrava) na změnu přestupního termínu – pouze do 31.12.
Nedoporučujeme, ojedinělý návrh.
3. Návrh (Foltýn KM KSST Pardubice) umožnit hostování mládeže do družstev mládeže.
Nedoporučujeme, nedoporučuje ani KM.

III. Návrhy nepříslušející
(L.Svoboda MS Brno)
1. Návrh na změnu systému play-off
Systém soutěže je určován rozpisem.
2. Návrh na školení vrchních rozhodčích na práci se zápisem
Školení není součást SŘ.
3. Návrh k postupům a sestupům v lize
Návrh se týká hlavně extraligy mužů, která ale není řízena podle SŘ jako ostatní soutěže.

Stránka 7 z 8

NÁVRHY NA ZMĚNY ŘÁDŮ PRO KONFERENCI ČAST
4. Návrh na zatraktivnění Českého poháru
Nepřísluší do SŘ.
5. Návrh na účast družstev v Q2Ž
Stav družstev žen je dlouhodobě neuspokojivý, chceme umožnit účast družstvům, která v krajích mají
různé podmínky. Nechceme ztratit žádné družstvo .
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ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU
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160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40
www.ping-pong.cz , e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250

SMĚRNICE ČAST č. 5/2019
Návštěvní řád

1. Úvodní ustanovení
Návštěvní řád se vztahuje na veškeré soutěže a aktivity v působnosti ČAST a veškeré osoby, účastnící
se těchto soutěží nebo aktivit.
1.1.
Návštěvní řád stanoví práva a povinnosti pořadatele soutěže nebo aktivity v souvislosti
s její přípravou a zajištěním, regulérním průběhem, bezpečností a ochranou práv osob účastnících se
soutěže nebo aktivity.
Návštěvní řád rovněž stanoví práva a povinnosti návštěvníků soutěže nebo aktivity.
1.2.
Účelem Návštěvního řádu je zejména zajištění právní ochrany osob účastnících se soutěže nebo aktivity
a majetku v hrací místnosti.
Účelem Návštěvního řádu je rovněž zabezpečení podmínek pro průběh soutěže nebo aktivity, která se
bude v hrací místnosti konat.
1.3.
Každá osoba účastnící se soutěže nebo aktivity svým vstupem na tuto soutěž nebo aktivitu pořádanou
v hrací místnosti vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami a obsahem Návštěvního řádu.
1.4.
K dozoru nad dodržováním a respektováním Návštěvního řádu je oprávněn vlastník hrací místnosti,
pořadatel nebo pořadatelská služba a podobně.
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1.5.
Porušení Návštěvního řádu je disciplinárním proviněním dle Disciplinárního řádu a bude projednáno
v souladu s ustanovením Disciplinárního řádu.

2. Povinnosti pořadatele
2.1.
Pořadatel je při pořádání soutěže nebo aktivity v působnosti ČAST zejména povinen:
a) přiměřeným způsobem informovat všechny osoby účastnící se soutěže nebo aktivity
o podmínkách a obsahu Návštěvního řádu,
b) zajistit dodržování Návštěvního řádu všemi osobami účastnícími se soutěže nebo aktivity,
c) zajistit právní ochranu osob účastnících se soutěže nebo aktivity a majetku v hrací místnosti,
d) zajistit pořadatelskou službu v rozsahu přiměřeném úrovni soutěže nebo aktivity
a počtu návštěvníků,
e) v případě nutnosti zajistit spolupráci a součinnost s orgány příslušné Městské policie a Policie ČR.

3. Hrací místnost
3.1.
Návštěvníci soutěží nebo aktivit v působnosti ČAST jsou povinni respektovat organizační pokyny vlastníka
hrací místnosti, pořadatele resp. pořadatelské služby.
3.2.
Návštěvníci mohou vstupovat do hrací místnosti pouze se souhlasem jejího vlastníka nebo pořadatele,
pouze v čase určeném rozhodnutím vlastníka nebo pořadatele a pouze v souladu s podmínkami
stanovenými tímto Návštěvním řádem.
Každý návštěvník je při vstupu do hrací místnosti povinen bez vyžádání předložit a na požádání vydat ke
kontrole pořadatelské službě svou vstupenku nebo jiný opravňující doklad.
3.3.
Pořadatelská služba je oprávněna zkontrolovat nebo prohlédnout, a to i za použití technických prostředků,
osoby z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek. Dále z důvodu
možného vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek, způsobujících
bezpečnostní riziko pro danou soutěž nebo aktivitu. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a
umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
Do prostoru hrací místnosti je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být ohrožena bezpečnost
osob a majetku v hrací místnosti. O zákazu vnášet takové předměty do hrací místnosti je z pověření
vlastníka hrací místnosti nebo pořadatele oprávněna rozhodovat pořadatelská služba.
3.4.
Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění ke vstupu do hrací místnosti, nebo osobám, které
představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto Návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do hrací
místnosti. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci
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z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení
vstupného.
3.5.
V hrací místnosti mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující
doklad, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Návštěvníci jsou povinni
obsadit pouze pro ně určená místa.
3.6.
Každá osoba uvnitř hrací místnosti má povinnost na žádost pořadatelské služby prokázat své oprávnění
k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím dokladem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své
oprávnění k pobytu, bude z hrací místnosti vyveden. Při opuštění hrací místnosti ztrácí vstupenka svou
platnost. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako
osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v hrací místnosti ztrácejí oprávnění
k pobytu, mohou být pořadatelskou službou kdykoliv vyvedeni z prostoru hrací místnosti.

4. Povinnosti návštěvníků
4.1.
Každý návštěvník hrací místnosti je povinen chovat se v prostoru areálu hrací místnosti tak, aby svým
jednáním neohrožoval život, zdraví nebo bezpečnost jiných osob a jejich majetku, stejně tak jako zařízení
hrací místnosti a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby.
4.2.
Návštěvníci hrací místnosti jsou povinni při svém pobytu v hrací místnosti respektovat obecně závazná
pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost,
a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti
a podobně. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení může být návštěvník dopouštějící
se nedovoleného jednání, z prostoru hrací místnosti bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
4.3.
Návštěvníkům hrací místnosti je zakázáno vnášet do prostoru hrací místnosti zejména následující
předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:
a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či
bodací zbraně,
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají
z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
e) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících
odpalovacích zařízení,
f) alkoholické nápoje, drogy nebo jiné návykové látky jakéhokoli druhu,
g) zvířata,
h) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či
obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu vlastníka hrací místnosti nebo pořadatele.
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4.4.
Návštěvníkům hrací místnosti je dále zakázáno:
a) vyslovovat či jinak veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující
slogany či zobrazení,
b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména ohrazení hrací
plochy nebo jiné zábrany,
c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory,
místnosti funkcionářů),
d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
f) ničit zařízení a vybavení hrací místnosti,
g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží,
h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat vybavení hrací místnosti,
i) znečišťovat hrací místnost,
j) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné v hrací místnosti.
4.5.
Vlastník hrací místnosti nebo pořadatel je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené
zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci,
kterou byla škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000
Kč, v maximální výši 20.000 Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti
způsobených následků.
Vlastník hrací místnosti nebo pořadatel jsou rovněž oprávněni každému, kdo poruší principy tohoto
Návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti
provinění též na dobu neurčitou vstup do hrací místnosti.
4.6.
Vstup do a užívání hrací místnosti uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Úrazy a škody je
povinnost neprodleně nahlásit vlastníku hrací místnosti nebo pořadateli.

5. Přechodná a ostatní ustanovení
Schváleno : VV dne 1.10.2019
Platnost : 15.10.2019
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