Organizační pokyny, informace pro vedoucí ligových družstev a organizační pracovníky
oddílů/klubů v sezóně 2020/2021
1) Zadávání zápisu do systému, hlášení výsledků:
zápis o utkání se vyplňuje pouze prostřednictvím on-line zápisu v Registru ČAST v reálném čase (po každém
setu, tj vč. míčků) vrchním rozhodčím. Vedoucí obou družstev a rozhodčí jsou povinní elektronický zápis
potvrdit svým přístupovým heslem do Registru ČAST bezprostředně po ukončeném utkání. Domácí družstvo je
odpovědno za zajištění technických podmínek včetně zajištění technického zařízení pro zadávání zápisu o
utkání.
Upozornění: zápisy o utkání budou schváleny jen v případě, že budou potvrzeny přístupovým heslem oběma
vedoucími družstev a rozhodčím. V případě jakýchkoliv technických potíží při potvrzování nebo
vyplňování elektronického zápisu kontaktujte ředitele soutěží na tel. 724 049 092.
Pozn. Nedodržení těchto povinností bude bráno jako porušení rozpisu soutěže.

2) Technické problémy při zadávání on-line zápisu:
v případě, že nastanou takové technické problémy, že elektronický zápis nebude možné dokončit nebo vyplňovat
během utkání (výpadek serveru), postupujte následovně:
a) při výpadku od začátku utkání: pořádající družstvo zajistí tiskopis „zápis o utkání“ a vrchní rozhodčí
vyhotoví zápis o utkání na tomto tiskopisu. Zápis nechá po ukončení utkání podepsat vedoucími družstev.
Domácí družstvo je odpovědno za zaslání zápisu o utkání.
b) při výpadku během utkání: pořádající družstvo zajistí tiskopis „zápis o utkání a vrchní rozhodčí dokončí
zápis o utkání na tiskopisu. Po ukončení utkání zápis podepíše a nechá podepsat vedoucími družstev.
Pořádající družstvo zápis odešle na určenou adresu,
UPOZORNĚNÍ: při jakémkoliv výpadku serveru a nemožnosti vyplňování zápisu v reálném čase (on-line)
oznámí tuto skutečnost organizační pracovník družstva nebo vrchní rozhodčí utkání bezprostředně po zjištění
řediteli soutěží na telefonní číslo 724 049 092
Poznámka: při vyhotovení zápisu na tiskopisu „zápis o utkání“ je domácí družstvo odpovědno za odeslání
zápisu na adresu reditel@ping-pong.cz nejpozději 1.pracovní den po odehraném utkání, dále zodpovídá za
nahlášení výsledku do registru ČAST do 3 hodin po utkání. Pokud hraje družstvo v jednom dni 2 utkání, tak
do tří hodin po druhém utkání.
Při zasílání zápisu v elektronické podobě (e-mailem) dodržujte následující pravidla:
- každý zápis samostatně v jasně čitelném provedení a ve formátu PDF. nebo JPG. o velikosti max. 1 MB
- v předmětu e-mailu uvádějte název soutěže s uvedením skupiny soutěže (1LM, 2LMA, 2LŽA), název
domácího družstva, název hostujícího družstva.

3) Vrchní rozhodčí pro 3.ligu mužů a rozhodčí u stolu:
Ve 3.lize mužů zajišťuje vrchního rozhodčího pořádající oddíl. Rozhodčí musí mít požadovanou kvalifikaci
licenci rozhodčího NR nebo B. Nezajištění bude posuzováno jako porušení rozpisu soutěže. Vrchní rozhodčí
nesmí být současně hráčem v utkání.
Pořadatel utkání je povinen zajistit rozhodčí ke stolu s platnou licencí rozhodčího C, A nebo NU, a to minimálně
1 rozhodčí na stůl (platí pro všechny soutěže mimo ELM).

4) Žádosti o změnu termínů (časů) utkání, hlášení změn hracích místností:
a) žádosti o změnu termínů (časů) utkání – předehrávky: žádosti (hlášení) předehrávek se řídí čl. 326.01 SŘ,
za podmínky splnění článků 327.01 a 327.02 SŘ. Písemné (postačuje v elektronické podobě) potvrzení
domácího a hostujícího družstva o dohodě změny termínu a času utkání nejméně 4 dny předem. Družstva
jsou povinna o dohodě informovat delegovaného vrchního rozhodčího a ředitele soutěží,
b) žádosti o změnu termínů utkání – odklady: žádosti o odklad se povolují ve zcela výjimečných, zvlášť
zdůvodněných, případech a řídí se ustanovením SŘ čl. 326.02, Rozpisem soutěže a v sezóně 2020/2021
rozhodnutím VV ČAST – Covid 19.
c) hlášení změn hracích místností se řídí dle čl. 327.03 SŘ. Domácí oddíl informuje o změně hostující družstvo
a ředitele soutěží.
Pozn. Všechny změny jsou zveřejňovány v IS ČAST STIS v sekci „Změny termínů a heren“ a v rozlosování
příslušné soutěže.

5) Žádosti o změnu míčků:
žádosti o změnu míčků (značka, typ, barva) mohou oddíly zasílat na e-mail: reditel@ping-pong.cz. Změna
vyjde v platnost 14 dní po schválení.

6) Žádosti o změnu času začátku domácích utkání na druhou polovinu soutěží:
žádosti mohou oddíly zasílat na e-mail: reditel@ping-pong.cz nejpozději do 15. prosince. Změny budou
diskutovány a schvalovány na nejbližší schůzi STK ČAST. Žádost o změnu musí být akceptována/potvrzena
příslušným krajským, popř. regionálním svazem (příslušnou STK KSST/RSST), aby po změně nemohlo
dojít ke kolizi se soutěžemi nižších úrovní.

7) Ekonomická pravidla ČAST:
na webu ČAST zde naleznete aktuální Ekonomická pravidla ČAST. Prosíme o dodržování těchto pravidel
z důvodu snazší identifikace plateb.

8) Směrnice ČAST:
na webových stránkách ČAST zde naleznete aktuální verze Směrnic ČAST.
Děkujeme všem vedoucím družstev, organizačním pracovníkům, funkcionářům a dalším činovníkům
stolního tenisu za dodržování organizačních pokynů k zajištění hladkého chodu soutěží ČAST.

Miroslav Henžel
ředitel soutěží ČAST
+420 724 049 092

