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1. Termíny pro sezónu 2020/2021  
1.1 Evidenční seznam 
- vyplňuje se v registru ČAST v období   01.06. – 15.06. 

UPOZORNĚNÍ: je nutné založit nový evidenční seznam na sezónu 2020/2021. Evidenční seznam 
je možné průběžně doplňovat během celé sezóny 2020/2021. 
 
1.2 Evidenční poplatky 
- hradí se na účty příslušných svazů    01.06. – 15.06. 

dospělí         300 Kč 
mládež narozená 01.01. 2003 a mladší    150 Kč 
ostatní členové        030 Kč 

Evidenční poplatky se zasílají: 
- oddíly (kluby) přihlašující svá družstva do ligových nebo krajských soutěží zasílají poplatky na 
MSSST. 
- oddíly (kluby) přihlašující svá družstva jen do regionálních, okresních nebo městských soutěží 
zasílají poplatky na svůj příslušná regionální, okresní nebo městský svaz. 

 
UPOZORNĚNÍ: v případě, že u některé osoby nemáte v evidenčním seznamu nabídku 300,- 
nebo 150 Kč, ale jen 0,- a 30 Kč, musíte u dané osoby vyměnit fotografii. 

 

1.3 Přihlášky do soutěží MSSST 
- jen prostřednictvím formuláře v Registru ČAST  v období 10.06. – 30.06. 
Rozpis dlouhodobých soutěží bude vydán ve Zpravodaji MSSST v termínu do 10.06.2020. 
Začátek dlouhodobých soutěží je závislý na počtu přihlášených družstev a na termínové listině 
ČAST, předpokládaný termín vydání termínové listiny MSSST je druhá polovina července 2020.  
   
1.4 Převod soutěže 
- v rámce MSSST v období       01.06. – 30.06. 
poplatek za každý převod v rámci MSSST   1 000 Kč 
 
1.5 Přestupy 
- prostřednictvím Registru ČAST v období    15.05. – 14.02 
mládež narozená 01.01. 2003 a mladší    0 200 Kč 
dospělí od 18 let        0 300 Kč 
 
1.6 Hostování mládeže 
- prostřednictvím Registru ČAST v období    15.05. – 14.02. 
pro mládež narozenou 01.01. 2003 a mladší   0 200 Kč 
Hostování schvaluje svaz dle nejvyššího družstva v oddílu. 
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1.7. Hostování žen 
- prostřednictvím Registru ČAST v období    28.06. – 14.02. 
všechny hráčky        0 200 Kč 
Pro ženy hrající v mateřském klubu jen soutěže mužů. Termín podání je posunut z důvodu 
návrhu na změnu SŘ čl. 461.02 na Konferenci ČAST.  
 
1.8 Střídavý start 
- prostřednictvím Registru ČAST v období    10.08. – 14.02 
junioři do 21 let narození 01.01. 2000    0 300 Kč 
mládež narozená 01.01. 2003 a mladší    0 200 Kč 
 
UPOZORNĚNÍ: poplatky za přestupy, hostování a střídavé starty se zasílají na účet schvalujícího 
svazu. 
 
1.9 Výměna fotografií 
- v Registru ČAST v období      01.06. – 30.06. 
Bezplatná výměna fotografie na dobu 5 let, prodloužení registrace, se provádí v menu 
KLUB/OSOBY KLUBU/EDITACE OSOB, a to pouhou výměnou fotografie, bez formuláře a 
bez poplatku. 
Po uvedeném termínu je prodloužení registrace (výměna fotografie) možná jen obnovou 
registrace s poplatkem 100 Kč. 
 
1.10 Žebříček MSSST 2019/2020 
- bude vydán ve Zpravodaji MSSST v termínu dle SŘ do 10.06.  
 

OLBRICHT Jiří v.r.     HENŽEL Miroslav v.r. 
předseda MSSST 

    předseda STK MSSST 

 


