
Dobrý den, 
posílám pár informací k evidenčním seznamům, prosím, přepošlete na nižší svazy a kluby ve vaší působnosti. 
  
EVIDENČNÍ SEZNAMY 
Dnes tj. 1.6. byla spuštěná funkce pro vytvoření nového evidenčního seznamu na sezónu 2021/2022. ES se 

vyplňují od 1.6. do 15.6. Poplatky za se odvádějí na svazy dle nejvyšší soutěže ve stejném termínu (1.6.-15.6): 
na KRAJSKÝ SVAZ – kluby mající nejvyšší družstvo v ligové nebo krajské soutěži, 
na REGIONÁLNÍ SVAZ – kluby mající nejvyšší družstvo v regionální soutěži. 
  
Nový evidenční seznam vytvoříte kliknutím na tlačítko „Nový seznam“, (KLUB / EVIDENČNÍ SEZNAM) viz 

obrázek. 
Po založení tlačítko zmizí. Při prvním potvrzení nového evidenčního seznamu klubem, se nezmění barva ikony 

ES – zůstane šedá. 
Do 30.6. je stále možné doplňovat i evidenční seznam sezóny 2020/2021. 
 
V evidenčním seznamu jsou zavedené nové kategorie mládeže, které jsou navržené pro změny SŘ na 

Konferenci ČAST 2021. Jelikož se je předpoklad, že změna mládežnických kategorií bude schválená, bylo VV 

ČAST povoleno upravit nový ES podle nových kategorií. Pozdější úprava ES, až po schválení, by byla pro 

kluby komplikovaná. 
  
Hlavní změna je v poplatku ve výši 150Kč. Tento poplatek byl pro mládež do kategorie „DOROST“, nyní je 

posunuto podle nové kategorie U19 (junioři) včetně. Poplatek ve výši 300Kč hradí dospělí (muži, ženy) a U21 

(muži 21 a ženy 21). 
ES VYPLŇUJTE JEN U OSOB, o kterých víte, že určitě budou hrát. Po schválení ES není možnost vrátit zpět. 
  
Kategorie mládeže jsou navrženy: 
  
nejmladší žactvo – U11 (150Kč) 
mladší žactvo – U13 (150Kč) 
starší žactvo – U15 (150Kč) 
dorost – U17 (150Kč) 
Junioři – U19 (150Kč) 
Muži a ženy do 21 – U21 (300Kč) 
dospělí (300Kč) 
  
FOTOGRAFIE 
Všechny fotografie s končící platností k 15. 6. 2021 byly prodlouženy o rok do 15.6.2022, tím by se nemělo 

stát, že někomu nepůjde zadat v evidenčním seznamu částka 150 nebo 300Kč. Výměna bez poplatku je možná 

od 1. 6. do 30. 6. v editaci osoby KLUB / OSOBY KLUBU / EDITACE. Pod fotografií je tlačítko „Změnit 

fotku“. 
  
V případě, že budete mít nějaký problém s ES, dejte vědět na e-mail registracnikomise@ping-pong.cz 
  
S pozdravem 
  

   Miroslav Henžel 
registrační a informační 
      komise ČAST 
  
Česká asociace stolního tenisu 
Zátopková 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov 
GSM +420 724 049 092 
e-mail: registracnikomise@ping-pong.cz 
web:    www.ping-pong.cz 
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