INFORMACE ŘEDITELE LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ ČAST 2020/2021
(14)
1. EXTRALIGA ŽEN
V termínech 5.-7. 2. 2021 se odehraje 11.-12. kolo extraligy žen. Rozlosování je zveřejněno v IS ČAST
STIS ZDE.
Všechna utkání se hrají bez účasti diváků a dle stanovených hygienicko-epidemiologických opatření.
Utkání MSK GUMOTEX Břeclav ZFP GROUP vs. SK Dobré bude přenášeno internetovou televizí
www.ping-pong.tv a TV společnosti Arena Sport na programu Arena Sport 1.
Součástí předzápasového studia bude reportáž o výsledcích ankety Stolní tenista roku 2020.
Termín utkání: 6.2.2021 od 14:30 hodin.

Na základě požadavku Arény Sport se posouvá začátek utkání na 14:30 hod.

Místo konání:
OMEGA centrum sportu a zdraví,
Adresa: Legionářská 1299/19, 779 00 Olomouc. Ukázat na mapě.
Odložená utkání:

11. kolo SVS Hradec Králové – AC Sparta Praha
SKP Sever Ústí nad Labem – SKST Stavoimpex Hodonín C
12. kolo SVS Hradec Králové B – AC Sparta Praha
SKP Sever Ústí nad Labem – TJ Ostrava KST
Náhradní termíny odložených utkání budou zveřejněny dodatečně na základě vývoje epidemiologické
situace v ČR a v závislosti na vládních omezení.

2. EXTRALIGA MUŽŮ
Upozorňuji všechny organizační pracovníky oddílů (klubů), aby striktně dodržovali všechna hygienoepidemická opatření. Nedodržování uvedených pravidel je bráno jako nesplnění povinnosti účastníka
soutěže a může zapříčinit odebrání výjimky.
Závady a nedodržení pravidel:
SKST Cheb – SKST Liberec
24.1.2021: 9. kolo porušení standardů ELM bod 2f), nezajištění elektronického nebo manuálního zobrazení stavu utkání.
Nezajištění hracího prostoru dle pravidel stolního tenisu bod 3.2.3.2 chybějící koše na ručníky.
Porušení standardů ELM bod 2k), povinná reklama na server www.ping-pong.tv nebyla umístěná na
viditelném místě. Dále viz pokuty.
SKST Cheb – TJ Sokol PP Hradec Králové 2
28.1.2021: 7. kolo porušení standardů ELM pro TV utkání 4c), nezajištění technických parametrů pro TV přenos.
V případě, že TV společnost Arena Sport bude vyžadovat finanční kompenzaci za nezajištění TV utkání
dle sjednaných podmínek (kvalita přenosu), bude požadovaná částka přefakturovaná klubu SKST
Cheb. Dále viz pokuty.

3. OSTATNÍ LIGOVÉ SOUTĚŽE
Ligové soutěže mužů a žen budou obnoveny v závislosti na přechodu do režimu protiepidemického
stupně povolující amatérský sport, a to nejdříve 10 dní od termínu povolující amatérský sport.
V současnosti je restart stanoven na termín 27.-28.2.2021, ale s tím, že přechod do režimu povolující
amatérský sport bude vyhlášen nejpozději 15.2.2021.
V případě dalších odkladů se budou odložená kola posouvat za poslední kolo základní části
upraveného rozlosování.

4. INFORMACE VV ČAST
Zápis III 27. řádného jednání VV ČAST ze dne 12.1.2021 je zveřejněn na webových stránkách ZDE.
Dne 28.1.2021 VV ČAST rozhodl o zrušení BTM v termínech 20.-21. 2. a 20.-21.3. 2021.

5. INFORMACE KR ČAST
KR ČAST zveřejnila na webových stránkách ČAST schválené směrnice. Uvedené směrnice byly
schváleny VV ČAST dne 12.1.2021 s platností od uvedeného data.
- Směrnice ČAST č. 2/2021 Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na jejich kvalifikaci
- Směrnice ČAST č. 3/2021 Kontrola pálek
- Směrnice ČAST č. 4/2021 Stanovení postihů za udělené karty rozhodčími při disciplinárních přestupcích

6. TERMÍNOVÁ LISTINA
Aktualizovaná termínová listina k 28.1.2021 je ke stažení na webových stránkách ČAST ZDE.

7. NASAZOVACÍ ŽEBŘÍČKY M-ČR 2021
Na webových stránkách ČAST jsou zveřejněny Nasazovací žebříčky mužů a žen pro M-ČR 2021.

8. POKUTY
PP10-2021
SKST Cheb – nedodržení Rozpisu soutěže a Standardů ELM pro internetové a TV utkání………... 6 000,-Kč
Splatnost pokuty je do 15.2.2021 dle ekonomických pravidel ČAST. Udělená pokuta je zveřejněna v
IS ČAST STIS v menu pokuty sezóna 2020/2021 ZDE. Proti udělené pokutě je možné podat odvolání
dle SŘ.
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