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Zápis z jednání KR ČAST 
Datum:  08. 02. 2022 vždy v rámci videokonferencí ZOOM od 18:00 

Přítomni:  Tomáš Malík (předseda KR ČAST), Klára Dušková, Roman Klecker, Pavel Kafka 

(členové KR ČAST),  

Omluven: Petr Bohumský (místopředseda zodpovědný za KR ČAST) 

 

KR ČAST na svém zasedání projednala následující body záležitostí, které s prací komise rozhodčích 

souvisí či přímo spadají pod její působnost. V případě, že dané záležitosti komise schválila či stanovila 

úkol související s konkrétním bodem, pak je následně specifikován. 

 

Program jednání:  
1. Splněné úkoly KR ČAST z videokonferencí konaných 6.12.2021 až 3.1.2022 ............................. 1 
2. Trvající úkoly KR ČAST z videokonferencí konaných 6.12.2021 až 3.1.2022 ............................. 1 

3. Školení a semináře rozhodčích v období leden až červen 2022 ...................................................... 2 

4. Dlouhodobé soutěže 2021-2022 ...................................................................................................... 2 
5. Jednorázové akce pořádané ČAST v období 1. 1. - 30. 6. 2022 ..................................................... 3 
6. Různé ............................................................................................................................................... 3 

 

1. Splněné úkoly KR ČAST z videokonferencí konaných 6.12.2021 až 3.1.2022 
1.1. V průběhu WTT Youth Contender, který by se měl uskutečnit v termínu 6-12.6.2022 

v Havířově. V zájmu upevnění spolupráce české a slovenské komise rozhodčích, bude 

nabídnuto toto školení i slovenské komisi rozhodčích. Uložila: Tomáš Malík. T: 15. 1. 2022. 

Informovat předsedu slovenské komise rozhodčích o možnosti účasti slovenských uchazečů 

licence NU na školení v průběhu WT Youth Contender v Havířově. 

1.2. Rozhodnutí STK ve věci utkání extraligy žen mezi SKST Vlašim a TT Moravský Krumlov ze 

dne 12.11.2021. V návaznosti na výše uvedený bod a seznámení s korespondencemi 

jednotlivých účastníků daného utkání, tj. vedoucích obou mužstev a vrchního rozhodčího p. 

Ladislava Pavelka, rozhodla KR ČAST v případě vrchního rozhodčího o pozastavení delegací 

do 30.6.2022. Vyrozumění zašle předseda KR. Uložila: Tomáš Malík. T: 15.1.2022. Zaslat 

Ladislavovi Pavelkovi rozhodnutí KR ČAST o zastavení delegací do 30.6.2022. Splněno. 

Rozhodnutí v této věci bylo zasláno panu Ladislavu Pavelkovi dne 15. 1. 2022. 

1.3. Nezaplacení pokuty za čtyři udělené karty v soutěžích řízených ČAST hráče Tomáše Koldase, 

aktuálně startujícího v zahraničí, mateřský oddíl TTC Ostrava 2016 na výzvu k zaplacení 

nereagoval. Uložila: Tomáš Malík. T: 15.1.2022. Upozornit ředitele soutěží, vedoucího 

mužstva mateřského oddílu v ČR a reprezentační trenéry na nezaplacení pokuty se splatností 

do 12. 11. 2021. Splněno. Pokuta daného hráče byla po několikeré urgenci splacena. 

1.4. Rozpočet KR ČAST na rok 2022, který je odvislý od plánu mezinárodních akcí. Neúplná verze 

kalendáře ITTF na rok 2022 byla zveřejněna teprve 22.12.2021. Aktuální podoba kalendáře 

ETTU na rok 2022 byla zveřejněna 27.12.2021. Na základě výše uvedených skutečností bude 

zaslán místopředsedovi ČAST Janu Brothánkovi návrh rozpočtu na rok 2022 do dne 

31.01.2022. Uložila: Tomáš Malík. T: 31.1.2022. Zaslat návrh rozpočtu KR ČAST na rok 

2022. Splněno. Návrh rozpočtu byl odeslán 12.2.2022. 

 

2. Trvající úkoly KR ČAST z videokonferencí konaných 6.12.2021 až 3.1.2022 
2.1. KR ČAST uložila připravit pracovní verzi koncepce změny pro prodlužování licence B 

rozhodčího, nejen na základě účasti na semináři, ale také na základě aktivní činnosti vrchního 
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rozhodčího. Uložila: všichni členové KR ČAST. T: 28. 2. 2022. Tento bod bude přesunut na 

samostatné jednání KR ČAST s předpokladem do konce kalendářního roku 2022. 

2.2. Situaci ohledně využívání softwaru a dalším zlepšování TTTP pro řízení a výsledkový servis 

v průběhu jednorázových akcí ČAST. Uvažované změny a doplňky k TTTP již nebudou 

s ohledem na stále větší složitost zanesení požadavků KR ČAST realizovány. Po dohodě se 

SSTZ bude v průběhu sezóny 2021-2022 docházet rozhodčími licence NR k postupnému 

seznámení se softwarem SSTZ, tak aby došlo k vzájemnému propojení podnětů ke zlepšení 

tohoto programu z obou současných softwarových vybavení. Od sezóny 2022-2023 se 

předpokládá, že bude software SSTZ upraven pro plné potřeby ČAST. Uložila: Tomáš Malík, 

Petr Bohumský, T: 30.11.2021 Uzavřít smlouvu o využívání softwaru SSTZ s předsedou SSTZ 

Antonem Hamranem.  

 

3. Školení a semináře rozhodčích v období leden až červen 2022 
KR ČAST projednala přípravu školení a seminářů rozhodčích v druhé polovině sezóny 2021-2022. 

Na základě potvrzených termínů MČR a dalších akcí KM, je předpokladem uspořádat vzdělávací 

akce v tradičním rozsahu.  

3.1. školení rozhodčích licence NR, NU, A, B 

3.1.1. licence NR: V současné době probíhá cyklus této licence, které se účastní 7 rozhodčích. 

(BENEŠ Jan ml., CANKAŘ Radek, HENŽEL Michal, HORÁK Mojmír, 

JEMELKA Libor, KADLČÁKOVÁ Alena, VONDROVÁ Iva). 

Předpokládaný termín dokončení cyklu v průběhu WTT Youth Contender 

Czech Open 2022. 

3.1.2. licence NU: V průběhu WTT Youth Contender, který by se měl uskutečnit v termínu 6-

12.6.2022 v Havířově. V zájmu upevnění spolupráce české a slovenské 

komise rozhodčích, bude nabídnuto toto školení i slovenské komisi 

rozhodčích. Přesný termín bude určen podle počtu přihlášených. 

3.1.3. licence A: V průběhu MČR, pracovní verze termínů akcí je uvedena v bodě 5 tohoto 

zápisu. 

3.1.4. licence B: V průběhu MČR, pracovní verze termínů akcí je uvedena v bodě 5 tohoto 

zápisu.  

3.1.5. příprava rozhodčích na zkoušky licence IU: Bude upřesněno dle podmínek stanovených 

URC ITTF 

 

3.2. semináře rozhodčích licence NR, NU, A, B 

3.2.1. licence NR: Licence je prodlužována dle počtu od řízených turnajů pořádaných ČÁST a 

účasti na webinářích určených rozhodčím licence NR. 

3.2.2. licence NU: KR pracuje aktuálně se dvěma termínovými variantami, a to v průběhu 

WTT Youth Contender v Havířově v termínu 6-12.6.2022. Přesný termín 

bude určen podle počtu přihlášených. 

3.2.3. licence A: V průběhu MČR, pracovní verze termínů akcí je uvedena v bodě 5 tohoto 

zápisu. 

3.2.4. licence B: V průběhu dvou víkendových dní (v termínu 30.4. v Praze, v termínu 5.6 v 

Havířově). 

 

4. Dlouhodobé soutěže 2021-2022 
KR ČAST vzala na vědomí informace o: 
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4.1. Průběhu dlouhodobých soutěžích a změnách vrchních rozhodčích s ohledem na covidovou 

situaci. 

4.2. Zveřejnění pokut udělených KR ČAST, oddílům startujícím v soutěžích řízených ČAST, které 

byly schváleny zápisem z 39. řádného zasedání VV ČAST, dne 6.1.2022. 

4.3. Velmi obšírné emailové diskusi týkající se pokut, ze strany oddílů, které nesplnily podmínky 

účastníka dlouhodobých soutěží dle článku 322.01 písmene b Soutěžního řádu.  

 

5. Jednorázové akce pořádané ČAST v období 1. 1. - 30. 6. 2022 
KR ČAST vzala na vědomí informaci o aktualizované termínové listině ČAST na druhou polovinu 

sezóny 2021-2022 na jejichž základě stanovila pracovní termíny vzdělávacích akcí rozhodčí. 

 

KATEGORIE DATUM PLÁNOVANÁ 

AKCE KR 

MÍSTO 

MČR DOSPĚLÝCH 25-27.3.2022 seminář „A“ Kutná Hora 

KT MLADŠÍHO ŽACTVA U13 10.4.2022 školení „B“ Havlíčkův Brod 

MČR STARŠÍHO ŽACTVA U15 23-24.4.2022 školení „A“ Plzeň 

MČR JUNIORŮ U19 7-8.5.2022  Havířov 

MČR MUŽŮ A ŽEN U21 14-15.5.2022  Havířov 

MČR MLADŠÍHO ŽACTVA U13 14-15.5.2022 školení „B“ Havířov 

MČR DOROSTU U17 28-29.5.2022   

MČR DRUŽSTEV U15 + U19 18-19.6.2022  Ostrava 

 

6. Různé 

KR vzala na vědomí informaci o: 

6.1. Závěrečné podobě pracovní podoby nových webových stránek ČAST. Poslední podněty ke 

struktuře webových stránek byly komunikoval předseda KR s předsedou MK. Webové stránky se 

v oblasti dokumentů jednotlivých komisí bohužel neustále dodělávají. Doposud není zpracována 

strukturalizace podstránek jednotlivých komisí, což přináší velké komplikace ve vyhledávání 

konkrétních dokumentů. Je nutno podotknout, že daná podoba podkategorií dokumentů KR 

ČAST byla mediální komisi zaslána po jednání KR ČAST, které proběhlo 2.9.2021. 

6.2. Distribuci nových soutěžních řádů ČAST a tričkách rozhodčích ČAST. Po dohodě členů KR 

ČAST bude tato záležitost primárně řešena v rámci MČR dospělých v Kutné Hoře a přes 

zástupce krajských svazů, kteří se této akce zúčastní.  

6.3. Vývoji softwaru slovenského stolně tenisového svazu pro akce pořádané ČAST, kdyby počínaje 

sezónou 2022-2023 měly být jednorázové akce ČAST řízeny a zpracovány prostřednictvím 

tohoto softwaru. 

6.4. Přípravě federálního setkání komisí rozhodčích ČAST a SSTZ. Uložila: Tomáš Malík. T: 

28.2.2022. Dohodnout možné termíny společného setkání s předsedou KR SSTZ Stanislavem 

Sladkovičem. 

 

Videokonference byla ukončena ve 20:05. 

Předseda poděkoval všem za konstruktivní jednání ve výše uvedených bodech schůze KR ČAST, 

nadcházející jednání KR ČAST proběhne dle aktuálního vývoje situace po domluvě členů KR ČAST.   

 

Na Dlouhé Louce, 23. 02. 2022       Tomáš Malík 

     předseda KR ČAST 

 


