
                                                               

 
                                                                             

 

INFORMACE RIK 2020 / 01 
 

1. SEZÓNA 2020 / 2021 
Nová sezóna v Registru ČAST bude spuštěna od 15.5.2020. Svazy mohu zadávat údaje pro 
novou sezónu. 
 

2. PŘESTUPY, HOSTOVÁNÍ 
a) přestupy se zadávají v období od 15.5. do 14.2. následujícího roku, 
b) hostování se zadává ve stejném období. Z důvodu návrhu na změnu SŘ čl. 461.02 hostování 
žen je tato funkce do Konference ČAST 2020 zablokována. Hostování žen bude možné podávat 
od 28.6.2020. 
 

3. ŽEBŘÍČKY 
Správci krajských a regionálních svazů mohou do Registru ČAST vkládat žebříčky za sezónu 
2019/20.  Ideálně ve formátu pdf.. Správa žebříčků je rozdělena na samostatné kategorie. 
V případě, že máte žebříček jen dospělých, vložte jej do kategorie muži. Obdobně u mládeže 
vložte do kategorie dorostenci.  
Žebříčky vložíte v menu SPRÁVA / SPRÁVA ŽEBŘÍČKŮ 
  

4. EVIDENČNÍ SEZNAMY 
Evidenční seznamy na novou sezónu budou spuštěny od 1.6.2020. Souběžně v období od 1.6. 
do 30.6 2020 budou editovatelné evidenční seznamy sezóny 2019/20 a po zavedení nového 
evidenčního seznamu na sezónu 2020/21 i tento nový evidenční seznam. Mimo uvedené období 
je možná výměna fotografie pouze přes obnovu registrace. Obnova registrace musí být 
schválena regionálním správcem Registru ČAST. 
V případě, že v novém evidenčním seznamu nebudete mít u některých hráčů možnost zadat 
poplatek za hráče (300,-Kč nebo 150,-Kč), znamená to, že uvedená osoba má propadlou 
registraci v závislosti na fotografii. Je nutné vyměnit fotografii (průkazového typu), která nesmí 
být starší jednoho roku. 
 

5. FOTOGRAFIE 
V období od 1.6. do 30.6 je možná výměna fotografie, a tím prodloužení platnosti registrace na 
dalších 5 let bez nutnosti obnovy registrace. 
 

6. ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 
Od 17.5. 2020 bude v Registru ČAST spuštěná nová funkce Školení trenérů. Návod na 
zavedení školení, přihlašování a přehled přihlášených bude zveřejněn v Aktualitách na adrese 
https://registr.ping-pong.cz/htm/  
 
 
V Ostravě dne 14.5.2020 
Miroslav Henžel 
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