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1. Hlášení výsledků, zadávání zápisů do systému, zasílání zápisů o utkání: 
 
a) Hlášení výsledků: pouze prostřednictvím Registru ČAST, a to do dvou hodin po utkání (v play-off do jedné 

hodiny). Pokud o víkendu hraje družstvo dvě domácí utkání, výsledky obou utkání se hlásí nejpozději do 
dvou hodin po odehrání druhého utkání. Pozn. Nahlásit výsledek znamená vyplnit dvě okénka, např. 10:6. 

 
b) Zadávání zápisů do Registru:  ELŽ + 1. liga v den utkání, 2. a 3. liga nejpozději první pracovní den po utkání 

(zpravidla pondělí), a to včetně míčků! 
 
c) Zasílání zápisů: nejpozději první pracovní den po utkání (zpravidla pondělí) pouze prostřednictvím 

elektronické pošty na adresu: jan.poledne@ping-pong.cz, v jasně čitelném provedení a dle požadovaného 
formátu: každé utkání (zápis) = jeden soubor, ve formátu PDF, nebo JPG o max. velikosti jednoho souboru 
do 1MB, s názvem: název soutěže (s uvedením skupiny soutěže)_domácí družstvo_hostující družstvo (př. 
1LM_TJ Sokol Borová_KST Cheb, nebo 2LŽB_KST Jirkov_SKST Děčín). Pozn. V obou formátech prosím 
zasílejte zápis na stojato! 

 
Pozn. Nedodržení těchto povinností se rovná porušení rozpisu soutěže. 
 
2. Ekonomická pravidla ČAST: 
 
Na webu ČAST zde: http://www.ping-pong.cz/dokumenty/ekonomicka-pravidla-cast-aktulizovana-k-6-11-
2015/ naleznete aktuální Ekonomická pravidla ČAST. Prosíme o dodržování těchto pravidel z důvodu snazší 
identifikace plateb poplatků.   
 
3. 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, zejm. písemné (postačuje v elektronické podobě) potvrzení 
domácího a hostujícího družstva o dohodě změny termínu a času utkání, informování delegovaného 
vrchního rozhodčího a ředitele soutěží. 

b) Žádosti o změnu termínů utkání – odklady: Žádosti o odklad utkání se řídí čl. 326.02 SŘ.  

c) Hlášení změn hracích místností: Hlášení změn hracích místností se řídí dle čl. 327.03 SŘ. Domácí oddíl 
informuje o změně hostující oddíl a ředitele soutěží. 

Pozn. Všechny změny jsou uveřejňovány na STISu v sekci „Změny termínů a heren“ a v rozlosování příslušné 
soutěže. 
 
4. Žádosti o změnu míčku nebo času začátku domácích utkání na druhou polovinu soutěží: 
 
a) Změna míčků: žádosti o změnu míčku (značka, typ, barva) mohou oddíly zasílat na mail: jan.poledne@ping-

pong.cz nejpozději do konce kalendářního roku.  
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b) Změna času začátku domácích utkání: žádosti mohou oddíly zasílat na mail: jan.poledne@ping-pong.cz 
nejpozději 15. prosince. Změny budou diskutovány a schvalovány nejbližší schůzí 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.  

 
5. Směrnice ČAST: 
 
Nav webu ČAST zde: http://www.ping-pong.cz/asociace/dokumenty-asociace/#pane-smernice naleznete 
aktuální verze Směrnic ČAST. 
 
 
Děkujeme všem vedoucím družstev, organizačním pracovníkům, funkcionářům a dalším příznivcům stolního 
tenisu, kteří dodržují organizační pokyny pro zajištění hladkého chodu soutěží ČAST.  
 

 
 
Jan Poledne 
ředitel soutěží ČAST 
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