
1. Přístup k Zápisům o utkání pro delegované rozhodčí je možný z Profilu uživatel. Po přihlášení do IS ČAST (Registr) se stránka automaticky načte do 

profilu uživatele (obr.1). 

2. Ve spodní části jsou zobrazeny všechny delegace rozhodčího.  

3. Kliknutím na název klubu se 

otevře formulář zápisu o utkání. 

Odkaz na zápis je funkční 1 

hodinu před utkáním. 

4. Po schválení utkání řídícím 

svazem se utkání skryje a 

zůstanou vidět jen utkání, která 

nejsou odehrána nebo, která 

nejsou schválená řídícím 

svazem. 

5. Změny ve výsledku lze udělat 

do doby, než je utkání 

schváleno řídícím svazem . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 01 



6. Zápis o utkání – Formulář č.01. Základní informace o utkání 

7. Hrací místnost – z rozevíracího seznamu se 

vybere adresa hrací místnosti 

8. Začátek utkání – z rozevíracího seznamu zadáte 

začátek utkání v hodinách a minutách 

9. Vrchní rozhodčí – pomocí našeptávače* 

zadáváte příjmení vrchního rozhodčího a po 

zobrazení jej vyberete. 

10.   Rozhodčí – pomocí našeptávače* zadáváte 

příjmení rozhodčího, po zobrazení daného 

rozhodčího kliknutím vyberete. V ligových 

soutěžích do této kolonky zadáte zadáte rozhodčího 

u stolu 

11.   Rozhodčí u stolu – stejným způsobem zadáte 

rozhodčího u stolu 

12.   Nehrající trenér – jen pro Extraligu mužů. 

Vyberete z rozevíracího seznamu trenéra nebo jeho 

zástupce. Trenér musí být členem klubu. 

13.   Vedoucí družstev – zadáte pomocí 

našeptávače. Zadaný vedoucí družstva potvrzuje 

zápis o utkání Svým přístupovým heslem do IS 

ČAST (Registru)  

14.   Po zadání první části kliknete na Uložit a 

pokračovat. Zobrazí se formulář pro zadávání 

výsledků. 

 

 

* našeptávač – při zadání prvních písmen se postupně zobrazují jména. Jakmile uvidíte správné jméno, dotykem (kliknutím) na jméno vyberete danou osobu. 
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Obr.02 



15. Zápis o utkání – Formulář č.2 – vkládání sestav a výsledků 

16. Z rozevíracích seznamů postupně vyberete jména hráčů dle nahlášených sestav. V ligových soutěžích nejdříve čtyřhry. V Extralize nejdříve dvouhry. Po 

zapsání jmen obou družstev kliknete na uložit 

změny. Když změny zapomenete uložit, uloží se 

automaticky po zapsání prvního výsledku. Po 

odehrání čtyřher zapíšete sestavy dvouher a uložíte 

změny!!! 

17. Výsledkové pole – výsledky se zadávají ve 

formátu 5 (11:5) -5 (5:11). Výsledek 11:0 nebo 0:11 

se zadává hodnotou 100 nebo -100. Skrečovaný 

zápas se zadává ve formátu 101 nebo -101. Po 

zadání tří kladných nebo tří záporných hodnot se 

další políčka uzamknou a kurzor skočí na další 

řádek. Výsledky se zadávají po každém setu a 

neukládají se. 

18. Žluté karty – se zadávají v rozevíracím seznamu 

u daného zápasu, kde jsou nadefinované přestupky. 

Po zadání karty se rámeček barevně zabarví. 

Neukládá se 

19. Po odehrání všech zápasů a vyplnění všech 

výsledků klikněte na uložit pro kontrolu celkového 

výsledku. 

20. Po zkontrolování výsledku kliknete na Dokončit 

zápis. Zobrazí se formulář č.3 a dokončíte celá zápis 

o utkání.  

 

 

 

 

 

 

Obr.03 



 

21. Vkládání zápisu dokončení – v případě, že chybí některý z výsledků, zobrazí se chybové hlášení. Vrátíte se zpět na vyplňování výsledků a opravíte 

chybějící údaj. 

22. Zadané karty se zobrazí se jménem hráče a s 

přestupkem v poli s označením 22. 

23. Konec utkání – zadáte čas ukončení utkání. Začátek 

utkání se dá opravit vrácením do prvního formuláře. 

24. Pokud se vyžaduje, zapíšete počet diváků. 

25. Připomínky vrchního rozhodčího – zapíšete 

případné připomínky. Vyjádření k připomínkám se 

zapisuje na zvláštní přílohu – papírovou, kterou domácí 

klub odešle řídícímu svazu. 

26. Příloha – změníte na ano, pokud je příloha 

vyhotovena. 

27. Vedoucí družstev a vrchní rozhodčí, kteří byli 

zapsáni v úvodním formuláři se zobrazují v šedých 

zamknutých buňkách. 

28. Potvrzení zápisu se provádí v bílých buňkách, kde 

vedoucí družstev a vrchní rozhodčí zadá své přístupové 

heslo do IS ČAST (Registru). Hesla zadávejte v daném 

pořadí.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.04 



29. Po vložení hesla klikněte na uložit, při správném zadání hesla buňky zmizí. V Opačném případě se zobrazí chybové hlášení a buňky zůstanou 

nevyplněné. Můžete opakovat zadání hesla.  

30. Pokud je vše v pořádku, dokončíte zápis kliknutím na Dokončit. 

Formulář se přepne do prostředí pro odeslání výsledku řídícímu svazu 

(obr.06). 

31. V případě, že z jakýchkoliv důvodu nepůjde zadat některé z hesel, 

vrchní rozhodčí zapíše důvod do připomínek a po zapsání důvodu klikne 

na ikonu Zpět na hlášení. 

32. Hlášení výsledku – formulář pro odeslání výsledku řídícímu svazu. 

K tomuto formuláři se dostanete, kliknutím na dokončit zápis (pokud je 

vše v pořádku) nebo kliknutím na Zpět na hlášení. 

33. Tisk – zápis o utkání lze vytisknou. 
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