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1. ROZLOSOVÁNÍ LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ - PRACOVNÍ
Pracovní verze rozlosování ligových soutěží, bez časů ve formátu pdf., je zveřejněna na webových
stránkách ZDE. V excelovském formátu přikládám k informacím jako příloha.
Časy utkání budou zapracované dle zaslaných požadavků v přihláškách a dále v závislosti na
dojezdových vzdálenostech a na umístění do hrací místnosti.
Oddíly (kluby) mohou případné požadavky na časy začátku utkání zasílat do 15.7.2021, v případě, že
časy budou akceptovatelné i pro hostující družstvo, budou do rozlosování zapracovány.
Oficiální rozlosování bude zveřejněno do 20.7.2021.

2. ZMĚNA LOSU 3LMA
Na základě souhlasů oddílů byla provedena změna losu 3LMA u dvou dvojiček. Změna je zvýrazněna
červeně a los je zveřejněn ZDE.

3. ŽEBŘÍČEK MUŽŮ A ŽEN
Na webových stránkách ČAST ZDE budou v nejbližších dnech zveřejněna bodová pořadí žebříčků
mužů a žen za sezónu 2020/2021.
Připomínky k bodovému pořadí žebříčku zasílejte na adresu mikibozek@centrum.cz nejpozději do
12.7. 2021.
Oficiální žebříčky budou zveřejněny po termínu připomínek.

4. ČESKÝ POHÁR
Rozpis pro II. stupeň Českého poháru je zveřejněn ZDE v záložce Český pohár. Termín uzávěrky
přihlášek je 15.7.2021.
UPOZORNĚNÍ: do přihlášky v kolonce připomínky k STK uveďte systém soutěže, kterého se chcete
zúčastnit (vylučovací-1.větev, skupinový-2.větev) viz rozpis bod č.4.
Pokud jste přihlášku již podali a neuvedli jste systém, je nutné tuto informaci doplnit, a to jednou
z možností:
Přihláška byla již schválena: zaslat informaci k systému na adresu předsedy STK v.drozda@volny.cz .
Přihláška není schválena: lze doplnit do přihlášky a odeslat znovu.

5. TERMÍNOVÁ LISTINA (TL ČAST)
Termínová listina na 1. polovinu sezóny 2021/2022 aktualizovana k 29.6.2021 je zveřejněna na
webových stránkách ČAST ZDE.
Byl upřesněn termín M ČR mužů a žen a doplněn termín Czech Open U11, U13 a U15.
Termíny pro 2.polovinu soutěže budou zveřejněny na základě termínových listin ITTF a ETTU.

6. SOUTĚŽNÍ ŘÁD
Soutěžní řád se zapracovaným Dodatkem č.9 je zveřejněn na webových stránkách ZDE. Platnost SŘ je
od 1.7.2021.
Na základě rozhodnutí Konference ČAST 2021 budou soutěže MČR mládeže v sezóně 2021/2022
určeny VV ČAST do 31.8.2021 SŘ čl.305.01.
Změna čl. 322.01 a) je platná od 1.7.2024.

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

8. OSTATNÍ TERMÍNY
Přestupy, hostování
Přihlášky do II. stupně ČP
Podklady pro Brožuru EL
Vyplnění soupise ELM a ELŽ
Potvrzení krajským svazem
Vyplnění soupisek 1.-3. liga mužů, 1.-2.liga žen
Potvrzení krajským svazem

15.05.
29.06.

14.02. následujícího roku
15.07. 2021
15.07. 2021
15.08. 2021
22.08. 2021
05.09. 2021
12.09. 2021
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