Změna termínu turnaje
pro soutěžní období 2022-2023
Uvedený postup platí pro níže uvedené soutěže hrané turnajovým systémem.

Původní funkčnost na změnu celého turnaje nebyla obnovena, použijte jeden
z těchto postupů (A nebo B):

A) Mimo VIS

Doložte STK e-mailem souhlas všech zúčastněných družstev se změnou termínu. Změnu pak provede
ve VIS STK. Žadatel o změnu termínu turnaje bude STK vyzván k úhradě poplatku ve výši 200 Kč
(pokud není změna zdarma). Úhrada se provádí převodem ve VIS.

B) Ve VIS

Pro změnu termínu turnaje použijte ve VIS žádost „Změna termínu utkání.

Jak postupovat ve VIS při změně termínu turnaje?
1. Vyberte z turnaje taková utkání (dvě, tři) tak, aby obsahoval každé zúčastněné družstvo.
2. Přihlaste se do VIS, modul podatelna, vytvořte u vybraných utkání žádost Změna termínu
utkání
3. Změnu termínu odsouhlasí u každého vybraného vedoucí družstev, kterých se utkání týká.
4. Poplatek nyní neplaťte.
5. Jakmile bude u všech vybraných utkání zaznamenám souhlas účastníků se změnou termínu,
provede ve VIS změnu termínu STK.
6. Žadatel bude ve VIS vyzván k úhradě 200 Kč (pokud není změna zdarma).

Ad 1) Výběr utkání
Doporučuje se vybrat utkání (většinou stačí dvě až tři) z počátku turnaje tak, aby obsahovala všechna
zúčastněná družstva

Ad 2) Přihlášení do VIS, žádosti Změna termínu utkání
Po přihlášení do VIS zvolte modul „Podatelna“, postupně u každého vybraného utkání zvolte
„Vytvořit žádost“ a zvolte „Soutěže a utkání“ a typ žádosti „Žádost o změnu termínu utkání“.
Vyplňte název skupiny – zadejte první dva znaky „st“ a vyberte skupinu z nabídky:
STU20Z
- krajský přebor U20 dívek
STU18MC2 - krajský přebor U18 chlapců (2. část)
STU18Z
- krajský přebor U18 dívek
STU16M
- krajský přebor U16 chlapců
STU14M1
- krajský přebor U14 chlapců
STU14ZA
- krajský přebor U14 dívek, skupina A
STU14ZB
- krajský přebor U14 dívek, skupina B
STU14ZC
- krajský přebor U14 dívek, skupina C
-> Další

Zvolte domácí družstvo (z nabídky). Jedná se o družstvo uvedené v utkání na prvním místě.
-> Další
Zvolte příslušné utkání (z nabídky).
-> Další
Zadejte nový termín utkání (datum a čas).
Zvolte „Pokračovat“.
Ve „Shrnutí“ pro potvrzení změny zvolte „Potvrdit“.

Postup opakujte u každého vybraného utkání.
Ad 3) Souhlas vedoucích družstev
Změnu termínu musí ve VIS odsouhlasit u každého utkání vedoucí obou družstev. (Pokud nedošlo ke
změně, jedná se o osoby, které byly uvedeny na přihlášce do soutěže).
Vedoucí družstva uvedeného v utkání na prvním místě v sekci „akce“ klikne na „otazník“ u „Souhlas
domácího družstva (oddílu)“ a zvolí „Ano“ pro potvrzení změny termínu, nebo „Ne“ pro její
zamítnutí.
Obdobně družstva uvedeného v utkání na druhém místě v sekci „akce“ klikne na „otazník“ u
„Souhlas hostujícího družstva (oddílu)“ a zvolí „Ano“ pro potvrzení změny termínu, nebo „Ne“ pro
její zamítnutí.

Ad 4) Zaplacení poplatku za změnu termínu turnaje
Poplatek uvedený u každého vybraného utkání nyní neplaťte. K případné úhradě bude žadatel
vyzván, jakmile bude změnu termínu odsouhlasena všemi družstvy.
Poplatek za změnu termínu turnaje se neplatí v těchto případech:
a) Nemění se datum turnaje, pouze čas jeho zahájení.
b) Pokud je žádost o změnu termínu podána:
- v KP U20 dívek do 13.9.2022,
- v KP U18 chlapců (2.část) do 23.1.2023,
- v KP U18 dívek do 5.9.2022,
- v KP U16 chlapců do 6.9.2022,
- v KP U14 chlapců do 13.9.2022,
- v KP U14 dívek do 11.10.2022,
V ostatních případech je výše poplatku za změnu termínu turnaje je 200 Kč.

Ad 5) Souhlas STK se změnou termínu turnaje
Jakmile bude ve VIS u všech vybraných utkání zaznamenám souhlas účastníků se změnou termínu,
provede ve VIS změnu termínu turnaje STK.

Ad 6) Úhrada poplatku za změnu termínu turnaje
Žadatel o změnu termínu turnaje bude STK vyzván k úhradě poplatku ve výši 200 Kč (pokud není
změna zdarma). Úhrada se provádí převodem ve VIS.

V Praze 1.7.2022

Středočeský KVS

