INFORMACE RIK
01 / 2018
Zveřejňujeme informace o změnách v informačním systému ČAST (Registr, STIS), které byly
provedeny od začátku prosince 2017 do června 2018. Některé změny a novinky byly a nadále budou
průběžně zveřejňovány v Registru na úvodní stránce v Aktualitách na adrese:
https://registr.ping-pong.cz/htm/.
1. ON-LINE ZÁPISY
Spuštěny v Registru od 10.11.2017 jen v Extralize mužů. Každý svazový správce soutěží si může
on-line zápisy nastavit v menu SPRÁVA / SPRÁVA SOUTĚŽÍ / EDITACE. Novinkou v on-line
zápisech je potvrzování zápisu vedoucími obou družstev a vrchním rozhodčím. Další novinkou je
zadávání žlutých karet s výstupem do STISu.
Při zadávání výsledků v zápise o utkání se po zapsání tří kladných nebo tří záporných hodnot ve
výsledku uzamknou následující buňky a kurzor se přemístí na další políčko pro zadávání výsledků.
Zapsané výsledky se ukládají automaticky.
2. SPRÁVA TURNAJŮ
Dne 7.2.2018 byla v Registru spuštěna správa turnajů, kde může každý svaz zadávat své turnaje
jednotlivců. Turnaje jsou rozděleny do dvou skupin, a to otevřené turnaje např. BTM a nominační
turnaje např. MČR. Po zadání otevřeného turnaje se mohou na turnaj přihlásit hráči dle vypsaných
kategorií. Nominační turnaje jsou určeny pro vybrané hráče nebo hráče splňující dané kritéria.
Svazy na nominační turnaje hráče musí nominovat a ti se na základě nominací do turnaje přihlásí
nebo odhlásí v klubovém prostředí přes klubového správce nebo po vlastním zaregistrování sami
sebe.
Od uvedeného data se postupně spouštěly následující formuláře:
Formulář pro přihlášení na MČR dospělých byl spuštěn 7.2. 2018 na MČR mládeže od 9.4.2018 a
formulář pro přihlášení na MČR družstev od 15.5.2018. Současně s uvedenými daty mohly stejnou
funkci využít i krajské a regionální svazy pro své turnaje.
3. PLAY-OFF/OUT
Nově naprogramovaný vylučovací systém byl spuštěn dne 2.6.2018. Poprvé bylo vyzkoušeno na
MČR družstev mládeže. Tento systém je možné použít na play-off, play-out se zadáním na kolik
utkání se hraje, kdo postupuje v pavouku (vítěz, poražený), dále je možné použít na Český pohár.
V jedné soutěži se dá zadat více pavouků.

4. ZMĚNY SŘ 2018
Na základě schválených změn na konferenci ČAST dne 9.4.2018 musely být některé stávající
funkce v Registru přepracovány a taky musely být zavedeny nové funkce.
•

Hostování vozíčkářů je nový pojem v Přestupním řádu. Tato funkce v Registru byla spuštěna
k 15.5.2018. Hráči hrající na vozíčku, kteří v oddílech figurují před datem spuštěni této agendy
musí pro splnění podmínky hostování provést obnovu registrace, a to z důvodů rozeznání, že
jde o vozíčkáře. V obnově registrace se zaškrtne políčko vozíčkář ANO. Po schválení této
obnovy správcem svazu se u dané osoby znázorní symbol vozíčkáře
s tímto hostování budou plně funkční k 1.8.2018.

. Soupisky družstev

•

Změny v evidenčních poplatcích a jejich odvodech na určené svazy určuje SŘ čl. 409. Veškeré
změny v Registru byly zapracovány k 1.6.2018, kdy se začínaly vyplňovat evidenční seznamy
na novou sezónu.

•

Změna v přestupech ostatních členů byla v Registru zapracována k 15.5.2018. Při zadání
přestupu osobě, která má uhrazen evidenční poplatek ve výši 30,-Kč, se objeví upozorňující
hlášení o výši uhrazeném poplatku a možnosti změny statusu na hráče až po 12 měsících od
schválení přestupu. Stejné hlášení se objeví u správce svazu, který schvaluje přestupy.
V případě, že daná osoba chce být v novém oddíle hráčem, musí nejdříve doplatit evidenční
poplatek v odpovídající výši a evidenční seznam s novým poplatkem musí být schválen.

5. Další změny v Registru a STISu
•

Administrace rozhodčích licence „K“ s exporty všech licencí dle správy

•

Úprava u Českého poháru – soupisky z předcházejících stupňů

•

U hráčů hrajících v zahraničí umožněna změna zahraničního klubu

•

Výstupy skutečných účastí na rozhodování mistrovských utkání pro komisi rozhodčích

•

Ve správě trenérů umožněno zadávat licence i osobám bez evidenčního poplatku – hráči
hrající v zahraničí mající licenci trenéra

•

Střídavé starty dle Rozpisu Českého poháru

•

Úpravy tisku žebříčků ve STISu

•

Úprava dotazníku rozhodčích na základě požadavků KR

V Ostravě dne 27. 06. 2018
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