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Zpravodaj rozhodčích ČAST č. 10 

 

Vážené kolegyně, milí kolegové, 

Vítáme vás u dalšího Zpravodaje rozhodčích. Koronavirová pandemie je na postupném ústupu což 

dává vysoké šance uskutečnění kompletní sezóny 2021/2022. Věnujte prosím pozornost vypsaným 

termínům turnajů včetně školení a seminářů v první polovině roku. Máte-li nějaká doporučení, dotazy 

a komentáře, dejte nám vědět. 

          Váš tým KR ČAST 

____________________________________________________________________________ 

 

Nové webové stránky ČAST 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

věřím, že většina z Vás si již všimla nových webových stránek ČAST, které samozřejmě mají 

přesah do činnosti Vás rozhodčích. Chci se Vám touto formou omluvit, za doposud ne příliš 

přehledné zobrazování dokumentů v oblasti Komise rozhodčích. V současné době čekáme na 

vytvoření jednotlivých podsekcí dokumentů komise, tak, aby jednotlivé položky byly řazeny tak, 

jak jste byli na předcházejícím webu zvyklí. Věřím, že do konce března 2022 bude vše plně funkční. 

 

předseda KR ČAST Tomáš Malík 

   

Nově schválené dokumenty ČAST 

 

1. Cestovné a stravné 

 

Také letos je první schválenou směrnicí Směrnice č.1/2022 o cestovních náhradách a stravném. 

Od 1. ledna 2022 se změnilo stravné členů ČAST následovně: 

• 5-12 hodin   99, Kč 

• 12-18hodin  151,- Kč 

• nad 18 hodin   237,- Kč  

Při využití automobilu je při obsazení 1 osobou propláceno 4,70 Kč/km, při dvěma a více osobami 

pak 5,50 Kč/km. Náhrada jízdních výdajů za využití místní hromadné dopravy (bez nutnosti doložení 

dokladů) je ve výši 80,- Kč (platí pro lokální cesty na utkání s využitím MHD).  
 

2. Nová verze Formuláře 

 

Spolu s letošními změnami v cestovném a stravném byl pozměněn a na webu zveřejněn nově platný 

Formulář vyúčtování náhrad rozhodčího. Formulář bude využíván na všech akcích ČAST v roce 

2022 a jeho používání urychlí také ligovým oddílům každoroční zpětné proplácení odměn 

delegovaným rozhodčím. Formulář lze stáhnout například zde: https://www.ping-

pong.cz/cast/documents?categoryId=36 

 

https://www.ping-pong.cz/files/documents/smernice_cast_2022-01_cestovni_nahrady_stravne.pdf
https://www.ping-pong.cz/cast/documents?categoryId=36
https://www.ping-pong.cz/cast/documents?categoryId=36
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Drobné změny Pravidel stolního tenisu ČAST 

 

Na listopadovém MS v americkém Houstonu byly odhlasovány některé drobné upřesňující změny 

Pravidel ST týkající se: 

 

• použití materiálu vhodného pro tvarování držátka pálky (páska na rukojeti apod.),  

• pomocného a ochranného vybavení pálky (např. páska na okraji pálky), 

• zavedení „jestřábího oka“ (TTR - Table Tennis Review), 

• drobných upřesnění Centra kontroly pálek, 

• předzápasové kontrole pálek. 

 

Také v souvislosti s blížícím se knižním vydáním Pravidel a Soutěžního řádu, nebudeme nyní 

přistupovat k vydání změnových dokumentů. 

 

Pokyn při prasklém míčku 

 

Na základě výkladu ITTF byl upřesněn pokyn rozhodčím pro posuzování situací s poškozeným či 

prasklým míčkem. Zásadní změnou je to, že je-li míček ve hře po úderu nezpochybnitelně prasklý, 

bude v každém takovém případě udělen nový míč, ať už míček směřuje kamkoliv. Kompletní nové 

znění pokynu najdete zde.  

 

Školení, semináře a jednorázové akce do konce sezóny 2021- 2022 

 

Polevující pandemie nám doufejme, umožní uskutečnit školení a semináře rozhodčích, jejichž první 

půlku roku uvádíme v následující tabulce: 

 

Jednorázová akce Datum Akce Místo 

MČR dospělých 25. 3. 2022 Seminář lic. A Kutná Hora 

KT mladšího žactva U13 9.-10. 4. 2022 Školení lic. B Havlíčkův Brod 

MČR staršího žactva U15 23.-24. 4. 2022 Školení lic. A Plzeň 

 30. 4. 2022 Seminář lic. B Praha (Strahov) 

MČR juniorů U19 7.-8. 5. 2022  Havířov 

MČR mužů a žen U21 
14.-15. 5. 2022 Školení lic. B Havířov 

MČR mladšího žactva U13 

MČR dorostu U17 28.-29. 5. 2022  Vlašim 

 5. 6. 2022 Seminář lic. B Havířov 

MČR družstev 18.-19. 6. 2022  Ostrava 

WTT Youth Contender 6.-12.6. 2022 Školení NU Havířov 

ITTF Czech Para Open 23.-25.6. 2022  Ostrava 

 

Příprava na IU bude u vybraných kandidátů probíhat na podzim. 

 

Přihlašování na jednotlivé akce probíhá přes Váš uživatelský profil v rámci Registru ČAST. 

https://www.ping-pong.cz/cast/files/documents/1644859507_metodicky-pokyn-kr-cast-c-1-2022-praskly-micek.pdf


 
 
 

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov, IČ 00676888 

www.ping-pong.cz 

 

Přehled získaných kreditů rozhodčích 
 

Počínaje 1. 3. 2022 došlo k další 

administrativní inovaci v rámci 

REGISTRU ČAST, kdy byl 

zprovozněn přehled získaných 

kreditů rozhodčích v rámci 

jednorázových akcí. Přehled 

získaných kreditů je nově veden 

v rámci seznamu rozhodčích na 

REGISTRU ČAST. Stav 

získaných kreditů od 1. 7. 2021 

byl již doplněn do přehledu 

v rámci REGISTRU ČAST. 

 

Změna metodického 

pokynu č. 3-2016 
 

KR ČAST schválila změnu 

metodického pokynu KR ČAST č. 3-2016, která reaguje na změnu administrace přihlášek rozhodčích 

na jednorázové akce. Od 1. 3. 2022 probíhá přihlašování na všechny akce (včetně akcí pořádaných 

ITTF a ETTU) pouze přes přihlašovací formulář rozhodčích v registru ČAST. Tato změna přinese 

jednodušší zpracování a přehled pro případné zájemce v rámci Registru ČAST. Kalendář 

mezinárodních rozhodčích bude vydáván pouze na začátku každého čtvrtletí, a to zejména s důvodu 

aktualizace turnajového kalendáře ITTF a ETTU. Kompletní znění metodického pokynu bude zasláno 

všem mezinárodním rozhodčím s následným zveřejněním na webu ČAST, a to nejpozději do 31. 3. 

2022. 
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Zprávy z ETTU a ITTF: 
 

• Došlo ke sjednocení kalhot všech mezinárodních soutěží a nově tak budou rozhodčí u stolu i 

vrchní rozhodčí turnajů používat černé kalhoty či sukni. Definitivně tak končí kalhoty pískové 

barvy, které bylo nesnadné sehnat a zejména se vyskytovaly v mnoha barevných variantách.  

• Pro soutěže ITTF a WTT se nyní používá modrá polokošile Li Ning, v extrémním případně s 

tmavomodrým sakem v chladných halách. Doporučujeme spíše tričko schované pod Li Ning. 

• Pro soutěže ETTU zatím používáme starší verzi oblečení s tmavomodrým sakem, 

světlemodrou košilí, odznakem ITTF a jmenovkou. Pokud si to vysloveně vrchní rozhodčí 

nepřeje, nepoužívá se kravata ani šátek. 

• Nově není dovoleno nosit na klopě saka jiné odznaky než odznak IU či IR. 

 

 

 

Kvíz: Lze ke hře použít tuto pálku s prodlužovací částí držátka 

 a během zápasu střídavě hrát s/bez prodloužení/m? 
Odpovědi posílejte na e-mail klecker@email.cz. 

 

 
 
 

 

 

 


