ROZPIS
EXTRALIGY DRUŽSTEV MUŽŮ VE STOLNÍM TENISU 2021 / 2022
1. Řízení Extraligy:
Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím ředitele soutěží ČAST (dále jen ŘS ČAST)
a řídící skupiny, kterou tvoří zástupci klubů hrající Extraligu mužů. Kompetence
pro rozhodování je určená směrnicí ČAST pro řízení Extraligy. Kontaktní e-mail
pro záležitostí Extraligy mužů a její řízení je reditel@ping-pong.cz,.
Korespondenční adresa: Česká asociace stolního tenisu, Zátopková 100/2, 160 17
Praha 6.
2. Pořadatel:
Pořadatelem utkání budou oddíly (kluby), jejichž družstva budou ve vylosování
uvedena na prvním místě (v odvetném kole opačně). Pořadatelé utkání Play-off
Extraligy budou určeni podle zásad v bodě 11. V případě tříkolové základní části
je ve třetím utkání pořadatelem lépe umístěné družstvo po druhé části.
3. Termíny:
Extraliga bude hrána v termínech podle rozlosování. Základní hrací termín je
pátek. Začátek utkání v rozmezí od 17:00 do 18:00 hodin.
V případě potřeby změn termínů může ŘS ČAST určit konání utkání i v jiný den.
Družstva mohou do 31.7.2021 nahlásit ŘS ČAST jiné dohodnuté termíny (před
zákl. termínem) a ty budou zveřejněny ve vylosování.
Po vydání rozlosování je možná změna termínů dohodou družstev s nahlášením
ŘS ČAST nejpozději 4 dny před utkáním.
Televizní utkání nebo komentované streamy vysílané na www.ping-pong.tv a
Arena Sport budou hrána ve čtvrtečních termínech od 18:00 hodin. Na výběru TV
utkání se budou podílet ŘS ČAST, předseda APK, určený člen VV, a určený člen
MK ČAST. TV utkání bude určeno nejpozději 30 dní před oficiálním termínem
dle rozlosování.
Bude-li utkání po dohodě družstev hráno v jiný pracovní den a začátek utkání
bude dříve než v 17.00, platí zvláštní ustanovení uvedené v bodě 21 tohoto
Rozpisu.
4. Místo, vybavení:
Hraje se ve schválených hracích místnostech zúčastněných družstev. Schvalování
hracích místností se provádí výhradně prostřednictvím Registru ČAST. Předchozí
schválení hrací místnosti v Registru ČAST zůstává v platnosti pouze v případě, že
údaje o hrací místnosti se od posledního schválení nezměnily.
Konání utkání v jiné hrací místnosti odpovídající „Pravidlům“, může povolit ŘS
ČAST podle Soutěžního řádu a čl. 327.
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Teplota v hrací místnosti měřená u síťky stolu nesmí být nižší než 15°C.
Hrací prostor 12 x 7 m je povinně ohraničen podle bodu 3.2.3.3. pravidel stolního
tenisu a schválených standardů pro ELM. Extraligové utkání se hraje na jednom
stole.
Stoly – značku stolu, typ stolu vč. barvy uvedou kluby v přihlášce, výhradně ze
značek schválených ITTF.
Míčky – značku a typ plastových míčků (jen ze schválených značek ITTF)
v kvalitě *** (tři hvězdy) včetně barvy připraví klub pro domácí utkání a
uvede je v přihlášce. Na televizní utkání může pořádající oddíl (po dohodě
se soupeřem) dodat oranžové míčky, i když jiná utkání hraje s míčky
bílými. Změnu značky stolů a míčků povoluje ŘS ČAST.
Síťky – musí být ze schváleného seznamu ITTF.
5. Účastníci:
Právo startu v Extralize mužů 2021 / 2022
1. Table Tennis Club Ostrava 2016
2. SF SKK El Niňo Praha
3. SKST Havířov
4. TJ Ostrava KST
5. TJ Sokol PP Hradec Králové 2

06. KT Praha
07. SKST Liberec
08. SKST Cheb
09. HB Ostrov
10. SKST Hodonín

Pokud se přihlásí klub s právem startu v Extralize a nesplní některou z uvedených
podmínek definované v bodě 16. a, b, l) tohoto Rozpisu nebo standardy uvedené v
příloze tohoto Rozpisu, nemá takový klub právo startu v Extralize.
Kromě družstev s právem startu mohou v Extralize startovat družstva, která
získají extraligovou licenci převodem od jiného extraligového klubu.
Převedení licence podléhá schválení řídící skupiny (VH APK). Převod licence je
zpoplatněn částkou 10.000, -Kč a musí být uhrazen na účet ČAST před
projednáním. Žádost o převod extraligové licence se podává na formuláři
v období od 1.4. do uzávěrky přihlášek.
Oddíl (klub), který získal extraligu převodem soutěže a do následujícího ročníku
své družstvo nepřihlásí, nebo ho odhlásí po uzávěrce přihlášek, případně bude-li
z extraligy vyloučeno, nemá právo účasti v ligových soutěžích řízených ČAST.
6. Přihlášky:
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO EXTRALIGY JE 13.6.2021. Přihlášky
prostřednictvím IS ČAST (Registr) jsou kluby povinny zadat v období od 1.6. do
13.6.2021.
Základní členský příspěvek ve výši 20. 000,-Kč kluby uhradí do 13.6.2021 na
účet ČAST, č.ú.: 166068750/0600. Termínem úhrady se rozumí připsání částky
na účet ČAST. Variabilní symbol dle ekonomických pravidel ČAST Ekonomickápravidla-ČAST
7. Úhrada:
Družstva startují na náklady svých společností a klubů.
8. Losování:
Losování bude provedeno po uzávěrce přihlášek v termínu do 30.6.2021.
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9. Předpis:
Hraje se podle tohoto Rozpisu. Body, které neřeší tento rozpis, budou posuzovány
podle Soutěžního řádu stolního tenisu platného od 15. 5. 2012 (a jeho schválených
dodatků) a Pravidel stolního tenisu a schválených změn, pokud není tímto
Rozpisem stanoveno jinak.
10. Systém Extraligy:
Extraliga mužů má základní část a nadstavbovou část. Nadstavbová část je
označená jako play-off (Mistrovství ČR družstev) play-out se nehraje, dále viz
sestupy bod. 29. Baráž.
a) Základní část
se hraje dlouhodobě každý s každým:
aa) dvoukolově – při účasti 9 a více družstev
ab) tříkolově – při účasti 8 a méně družstev

pozn. neuplatňuje se pravidlo dle SŘ čl. 328. Domácí družstvo má los A, hostující los X.

b) Play – off (Mistrovství ČR družstev) 8 a méně družstev

za účasti prvních 6 nejlepších družstev z konečné tabulky po základní části.

ba)
bb)

čtvrtfinále – hrají družstva podle umístění po základní části na 3.-6. místě
soupeři: 1. ČF družstva umístěná na 3. vs 6. místě
2. ČF družstva umístěná na 4. vs 5. místě
semifinále – hrají družstva umístěná na 1. a 2. místě po základní části a
vítězové 1. a 2. ČF
soupeři: 1.SF družstvo na 1.místě po ZČ vs. vítěz 2.ČF
2.SF družstvo na 2.místě po ZČ vs. vítěz 1.ČF

bc)

finále – hrají vítězové semifinálové série.

c) Play – off (Mistrovství ČR družstev) 9 a více družstev

za účasti prvních 8 nejlepších družstev z konečné tabulky základní části.

ca)

čtvrtfinále – hrají družstva podle umístění po základní části na 1.-8. místě
soupeři: 1.ČF družstva umístěná na 1. vs. 8.místě
2.ČF družstva umístěná na 2. vs. 7.místě
3.ČF družstva umístěná na 3. vs. 6. místě
4.ČF družstva umístěná na 4. vs. 5. místě

cb)

semifinále – hrají vítězná družstva čtvrtfinálové série
soupeři: 1. SF vítězové 1. ČF vs. 4. ČF
2. SF vítězové 2. ČF vs. 3. ČF

cc)

finále – hrají vítězná družstva čtvrtfinálové série

11. Organizace play – off (Mistrovství ČR družstev):
všechna utkání play – off (čtvrtfinále, semifinále a finále) se hrají na dvě vítězná
utkání ze tří do třetího vítězného bodu. První, případně třetí, utkání na stolech lépe
umístěného družstva po základní části. Druhé utkání na stolech hůře umístěného
družstva po základní části.
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V rozhodujícím třetím utkání se sestavy nelosují. Rozdílné ustanovení SŘ čl. 328.
Domácí družstvo má los A, hostující družstvo los X.
12. Organizace play – out:
play-out se nehraje.
13. Systém utkání:
Hrají tříčlenná družstva se zavedením multiballu (s možností střídání dalšího
hráče). Sestavy družstev jsou volné, střídání je možné podle SŘ – po první sérii
dvouher. Podle určení pořádajícího družstva může být po 2. zápase přestávka
v délce max. 10 minut. Přestávka neplatí pro utkání, která jsou přenášená
televizí.
Rozhodnutí o konání přestávky a její délce oznámí před začátkem utkání pořadatel
utkání vedoucímu hostujícího družstva a vrchnímu rozhodčímu. Ustanovení o
přestávce platí i pro nadstavbovou část.
Všechna utkání v jednotlivých částech Extraligy (základní část, play-off a Baráž)
se hrají na jednom stole do vítězného třetího bodu.
Pořadí zápasů v utkání:
1. A – X
2. B – Y
3. C – Z

4. A – Y
5. B – X

Domácí družstvo má los „A“, hostující družstvo los „X“. Platí i pro utkání
s lichým počtem kol, play off a Baráž. V ELM se neuplatňuje dle čl. 328.
Poznámka: Systém utkání na jednom stole do třetího bodu byl VH APK schválen v roce
2020, případná změna systému je možná od sezóny 2022/2023. VH APK v roce 2019
schválila, že systém soutěže se může měnit minimálně po dvou letech.

14. Hodnocení výsledku utkání:
bodové hodnocení utkání do tabulky (základní část) je dle SŘ čl. 116.02:
- za vítězství:
- za prohru:
- za kontumační prohru:

3 body,
1 bod,
0 bodů.

15. Hodnocení výsledku soutěže:
a) Extraliga (základní část): určení pořadí není podle Soutěžního řádu čl. 117.02.
Pro určení pořadí družstev v tabulce základní části je rozhodující počet
dosažený bodů. V případě rovnosti bodů dvou a více účastníků rozhoduje o
pořadí (na kterémkoliv místě tabulky) celkové scóre. V případě shodného
scóre, rozhoduje celkový poměr sad. Při shodě sad, rozhoduje celkový poměr
odehraných míčků.
b) Play – off (Mistrovství ČR)
1. místo – vítězné družstvo z finálové série play – off
2. místo – poražené družstvo z finále play – off
3. místo – poražené družstvo ze semifinálové série, lépe umístěné po ZČ EL
4. místo – poražené družstvo ze semifinálové série, hůře umístěné po ZČ EL
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5. - 8. místo – poražená družstva čtvrtfinálové série na základě pořadí v základní
části.
Další pořadí družstev bude určeno na základě konečné tabulky základní části.
16. Podmínky:
a) Přihlášená družstva musí splňovat podmínky podle Soutěžního řádu čl. 322.
Nedodržení bude postihováno dle platných směrnic ČAST.
b) Družstvo musí mít trenéra min. licence B, s praxí u ligového družstva
minimálně tři roky.
c) V termínu uzávěrky přihlášek musí mít družstvo minimálně u 3 hráčů
evidované oznámení o smluvním svazku pro nadcházející sezónu. Oznámení
zašlou oddíly (kluby) v uvedeném termínu na e-mailovou adresu ŘS ČAST.
d) Družstvo musí nastoupit k utkání s nehrajícím trenérem, příp. jeho zástupcem,
nehrající trenér nebo jeho zástupce musí být členem téhož klubu, jako jsou
hráči, případně mohou mít povolené hostování funkcionářů (trenérů), které
musí být uvedeno v Registru ČAST.
e) Trenéři obou družstev jsou v TV utkání povinni poskytnout rozhovor, a to
bezprostředně po ukončení utkání (nečekají na výzvu). Odmítnutí nebo
nedostavení se k rozhovoru bezprostředně po ukončení posledního zápasu v
utkání bude finančně postihováno. V případě, že trenér je současně vedoucím
družstva, online zápis potvrdí bezprostředně po uskutečněném rozhovoru.
f) Družstva jsou povinna nastoupit k utkání v úplné sestavě (3 hráči). V případě,
že hráč nenastoupí k některému svému zápasu v utkání, bude klub postižen dle
specifikací pokut bod A4.
g) Pokud družstvo k utkání nastoupí jen se dvěma hráči, tak se to bere jako
nenastoupení k utkání a toto utkání se takovému družstvu kontumuje (dále viz
pokuty).
h) Družstva nejpozději 14 dní před 1. utkáním nahlásí barvy dresů pro domácí a
venkovní utkání, a to zasláním fotografie obou dresů. Družstva jsou povinna
mít dvě sady dresů jasně rozdílných barev. Barvy dresů budou zveřejněny ŘS
ČAST a uvedeny na webových stránkách.
Hosté jsou povinni odehrát celé utkání v jasně barevně rozdílných dresech.
Domácí družstvo mění barvu dresů jen na základě dohody družstev.
Družstva (všichni hráči) jsou povinna nastoupit a celé utkání odehrát v
jednotných dresech s viditelně umístěnou jmenovkou hráče.
i) Střídavý start – každé družstvo může mít na soupisce tři hráče na „střídavý
start“ mimo povinný základ. V utkání mohou nastoupit maximálně dva hráči na
střídavý start, ale jen v případě, že první hráč na střídavý start je vystřídán
druhým hráčem na střídavý start. Vystřídání se počítá do počtu střídání.
Počet utkání na střídavý start:
Základní část dvoukolová:
Hráči na střídavý start mohou nastoupit v max. 50 % utkáních v 1. polovině a
v max. 50 % v druhé polovině základní části.
Základní část tříkolová:
Hráči na střídavý start mohou nastoupit v max. 50 % utkání v 1. třetině, v max. 50
% utkání ve druhé třetině a v 50 % utkání ve třetí třetině základní části.
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Překročení počtu utkání na střídavý start se bere jako neoprávněný start
hráče se všemi důsledky.
Play-off:
Za stejných podmínek, jak v základní části. Maximálně 50 % utkání v každé sérii
play-off.
j) Právo startu hráčů play-off:
Za družstvo může nastoupit každý hráč uvedený na soupisce. Hráči, kteří
k termínu play off nebo Baráži, nemají nepřetržitý trvalý pobyt v ČR 2 roky, a
nesplní podmínku 40 % odehraných utkání v základní části z důvodu pandemie,
mohou v play off nebo Baráži nastoupit, pokud byli uvedeni na žebříčku ČR
v předcházejících dvou sezónách.
k) Kluby jsou povinny poskytnout požadované informace a podklady pro vydání
propagační brožury k Extralize mužů, a to v určeném rozsahu a v termínech dle
harmonogramu na určenou e-mailovou adresu. Nedodržení termínu bude
pokutováno dle specifikací pokut.
l) Kluby jsou povinny mít vyrovnány všechny finanční závazky a pohledávky
vůči všem svazům, klubům, hráčům a dceřiné společnosti TT-Marketing. U
hráčů jen v případě, že mají evidovanou smlouvu o smluvním svazku.
m) Účastníci Extraligy jsou povinni dodržovat standardy pro utkání Extraligy dále
směrnici pro TV utkání, které jsou přílohou tohoto Rozpisu.
17. Povinnosti pořadatelů: určuje SŘ čl. 336
doplnění povinností
a) Pořadatel utkání je povinen zajistit elektronické zařízení pro zadávání on-line
výsledků do IS ČAST. Výsledky budou zadávány v reálném čase (po každém
setu) vrchním rozhodčím (1. delegovaný).
b) Pořadatel připraví pro utkání nahlášené plastové míčky dle zásad v bodě 4.
Případnou změnu je nutno oznámit minimálně 4 dny před utkáním ŘS ČAST,
který změnu zveřejní v IS ČAST a zašle informaci o změně hracího vybavení
ostatním klubům.
c) Pořadatel zorganizuje v čase určeném pro zahájení utkání nástup družstev, při
kterém představí hráče a trenéry obou družstev a rozhodčí. V TV utkáních je
pořadatel povinen, vzájemnou dohodou s TV štábem a vrchním rozhodčím,
zajistit nástup v takovém čase, aby začátek 1. setu prvního zápasu byl v čase
dle dohody (cca 18:03 – 18:05).
d) Pořadatel je povinen poskytnout hostujícímu družstvu a delegovaným
rozhodčím bezplatně nápoje, jako pitný režim.
e) Pořadatel utkání Play-off (Mistrovství ČR) a televizních utkání je povinen
dodržet podmínky schválené řídící skupinou (VH APK).
f) Všechny dokumenty nebo jejich kopie zasílané ŘS ČAST budou zasílány
zásadně ve formátu pdf.
g) Pořadatel utkání je povinen připravit pro utkání takové pomůcky, aby vrchní
rozhodčí mohl v případě potřeby vyhotovit přílohu zápisu o utkání a dvě kopie,
v případě technických problémů při zadávání on-line zápisu o utkání do IS
ČAST včetně formuláře zápis o utkání.
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h) Pro televizní utkání nebo utkání, které bude vysíláno s komentářem dodržet
organizační směrnici PPTV, která je součásti rozpisu.
i) Pořadatel utkání je povinen zajistit minimálně 20 míčů pro systém multibaalu a
zajistit sběrače míčů.
Rozdílné ustanovené čl. 336
j) SŘ 336 g) se vztahuje pouze na zajištění náhradního rozhodčího, který musí být
držitelem licence:
- rozhodčí u stolu – licence C, A nebo licence NU
- vrchní rozhodčí – licence B
k) SŘ 336 h) umožnit hostujícímu družstvu nejpozději 90 minut před stanoveným
začátkem utkání trénink a k tréninku před utkáním dát k dispozici míčky,
kterými bude utkání sehráno.
Při zadávání on-line výsledků do IS ČAST s potvrzením on-line zápisu oběma
vedoucími družstvy a rozhodčím neplatí body l) a m) čl.336 SŘ.
18. Práva a povinnosti vedoucích družstev určuje SŘ čl. 337
Rozdíl:
a) SŘ čl. 337 c) rozdílné ustanovení: sestavu družstva odevzdá 45 minut před
začátkem utkání.
b) SŘ čl. 337 i) je povinen potvrdit on-line zápis o utkání v IS ČAST zadáním
přístupového hesla do Registru, a to na určeném místě v on-line zápisu
bezprostředně po ukončení utkání. V případě, že v TV utkáních je vedoucí
družstva současně nahlášeným trenérem, přednostně poskytne rozhovor a
následně potvrdí zápis o utkání.
19. Změny termínů utkání a odklady:
a) Odklady:
Odklad utkání může povolit ŘS ČAST při dodržení ustanovení SŘ čl. 326. Řízení
o odkladu utkání se vždy zúčastní zástupci obou oddílů a ŘS ČAST.
Odklad bude povolován při reprezentaci ČR dospělých i mládeže na MS, ME,
MSJ, MEJ a TOP12/10 a účasti družstva v LM a P-ETTU.
Nebude povolován odklad z důvodu účasti na turnajích „Pro Tour“ ani na akcích
mládeže (vyjma MSJ a TOP 10).
Za reprezentanty jsou považování hráči, kteří jsou na utkání nebo soutěže
nominováni ČAST a jsou na seznamu reprezentantů.
b) Předehraní:
Předehraní utkání je možné po dohodě obou oddílů bez souhlasu.
Pozn.: Za odklad se nepovažuje změna, která bude v termínu daného kola (páteksobota-neděle).
Všechny výše uvedené změny v bodě 19 b) jsou možné po dohodě soupeřů.
Pořadatel je povinen o změně informovat ŘS ČAST minimálně 4 dny před
utkáním. Hostující družstvo je povinno změnu ve stejném termínu potvrdit.
Nebudou povolovány změny termínu utkání, která budou vybrána jako TV
utkání.
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20. Soupisky:
Družstva zadají do 15.8.2021 do Registru ČAST soupisky svých družstev s údaji
požadovanými v Registru ČAST. KSST potvrdí do 22.8.2021.
Zadané soupisky budou po kontrole uzamčeny ŘS ČAST a každé družstvo si
vytiskne soupisku s fotografiemi (formát pdf.) nebo družstva mohou použít
soupisky elektronické.
Jestliže podle rozhodnutí vrchního rozhodčího při utkání nebude fotografie
aktuální nebo dostatečně kvalitní k posouzení totožnosti hráče, nebo nebude
soupiska předložena, budou družstva a vrchní rozhodčí postupovat podle SŘ čl.
109.01 Poznámka 1 a čl. 329.05.
Každé družstvo zodpovídá za oprávněnost zařazení svých hráčů na soupisku a
sestavení soupisky podle Soutěžního řádu. Každý hráč uvedený na soupisce klubu
startujícího v Extralize, garantuje svým podpisem v její příloze, že nebude hrát za
více klubů včetně zahraničních. Tuto garanci potvrdí na příloze i klub. Přílohu
klub zašle v termínu pro zadání soupisek do IS ČAST elektronicky ŘS ČAST.
Pokud si tuto situaci klub neuhlídá, budou mu utkání s tímto hráčem
kontumována, což může v konečném důsledku vést i k vyloučení klubu z
Extraligy.
Toto ustanovení se netýká povolených střídavých startů hráčů do 21 let z jiného
klubu.
Hráči mimo ETTU se musí prokázat potvrzením mateřského svazu, že
nehrají paralelně dlouhodobou soutěž družstev v jiném státě. Na základě
tohoto potvrzení může být hráč zařazen na soupisku Extraligy mužů.
Při doplňování soupisek během Extraligy se tato garance bude vztahovat i na
doplňovaného hráče.
21. Rozhodčí:
Delegování rozhodčích k utkání ELM je v kompetenci KR ČAST.
Vrchní rozhodčí (1. delegovaný rozhodčí) se na utkání ELM dostaví 60. minut
před zahájením utkání. V TV utkáních vrchní rozhodčí odevzdá nahlášené
sestavy TV štábu 40 minut před zahájením utkání.
Rozhodčí budou striktně dohlížet na dodržování bodů 31 b) a c) tohoto rozpisu.
Základní část:
budou delegováni 2 rozhodčí, oba budou rozhodovat u stolu (střídavě rozhodčí +
asistent), z nichž 1. delegovaný bude současně plnit povinnosti vrchního
rozhodčího vyplívající z Pravidel stolního tenisu ČAST a tohoto Rozpisu.
Play off, Baráž
budou delegováni 3 rozhodčí (vrchní rozhodčí, rozhodčí a asistent rozhodčího).
Za elektronický zápis o utkání (vypsání před zahájením, průběžné zadávání
výsledků po každém setu, zadávání karet, celkové ukončení zápisu s potvrzením
obou vedoucích družstev, ukončení zápisu), zodpovídá vrchní rozhodčí (v
základní části 1. delegovaný rozhodčí).
Před konečným uzavřením zápisu nechá rozhodčí nejdříve zkontrolovat a potvrdit
on-line zápis vedoucím obou družstev a následně potvrdí zápis svým heslem sám
rozhodčí.
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V případě, že rozhodčí nepotvrdí elektronický zápis o utkání, domácí klub není
povinen vyplatit rozhodčímu odměnu (1. delegovanému rozhodčímu).
Odměny pro rozhodčí:
vrchní rozhodčí (1.delegovaný) – 650,- CZK
další rozhodčí – 550,- CZK.
Ustanovení pro utkání, které se dohodou družstev koná v jiný pracovní den a má
začátek utkání dříve než v 17,00 hodin:
• pořadatel ověří, zda delegovaní rozhodčí mají možnost se zúčastnit,
• jestliže se některý z nich omluví, je povinností pořadatele zajistit náhradníka
(vrchní rozhodčí licence B nesmí být členem pořádajícího oddílu, rozhodčí u
stolu může být i z domácího oddílu s min. licencí C, A nebo NU),
• bude-li rozhodovat takto zajištěný náhradní rozhodčí, je povinností
pořadatele oznámit tuto změnu nejméně 3 dny před utkáním na adresu
příslušného člena KR, jehož kontaktní údaje budou zveřejněny.
22. Komisaři:
Při utkáních bude prováděna kontrola komisaři ČAST. Komisaře na utkání
deleguje STK ČAST.
23. Čekací doba:
Čekací dobu určuje čl. 121 a 332 Soutěžního řádu.
24. Zápisy o utkání:
vyhotovují se jen elektronicky v IS ČAST. Za zhotovení zápisu o utkání je
zodpovědný vrchní rozhodčí utkání (1.delegovaný rozhodčí).
Vrchní rozhodčí (1.delegovaný rozhodčí) vyplňuje elektronický zápis průběžně po
každém odehraném setu přímo v IS ČAST.
Po ukončení utkání nechá vrchní rozhodčí ověřit správnost uvedených údajů v online zápise oběma vedoucími družstev, kteří správnost zápisu potvrdí svým
přístupovým heslem do Registru.
Vrchní rozhodčí potvrdí správnost údajů jako poslední, a to zadáním svého hesla
na určeném místě v on-line zápise.
V případě vyhotovení přílohy zápisu o utkání je povinností domácího klubu zaslat
přílohu ŘS ČAST nejpozději 24 hodin po ukončení utkání. Další ustanovení o
zápisech je uvedené v bodech 17. a 21.
Zápisy o utkání budou schvalovány ŘS ČAST na základě potvrzení obou
vedoucích družstev a vrchním rozhodčím (1. delegovaným) v IS ČAST.
25. Námitky:
Námitky a odvolání řeší Soutěžní řád čl.113.
26. Pokuty:
Obdrží-li družstvo pořádkovou pokutu, je povinno tuto pokutu bez prodlení ve
stanoveném termínu uhradit. Pokuty podle tohoto ustanovení uděluje ŘS ČAST.
Výše a specifikace pokut je součástí samostatné přílohy tohoto Rozpisu. Pokuty
uveřejněné v příloze jsou pokutami maximálními. ŘS ČAST může dle uvážení ve
výjimečných případech stanovit pokutu nižší, než je v sazebníku uvedená.
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O udělení dalších pokut při porušení Rozpisu, Soutěžního řádu nebo usnesení
řídící skupiny (VH APK) rozhodne ŘS ČAST.
Úhrady se provádí na účet ČAST (číslo účtu: 166068750/0600). Variabilní symbol
dle ekonomických pravidel ČAST.
Úhrada pokuty nemá odkladný účinek. Odvolání týkající se udělení pokuty se
podávají dle Soutěžního řádu čl.113.
27. Tresty za napomínání rozhodčími:
Tresty za disciplinární přestupky (trestané udělením karet rozhodčími) se řídí
Směrnicí ČAST č.4/2020. Udělené karty eviduje KR ČAST a klub.
28. Sázky a sázení:
Hráčům, kteří jsou uvedeni na soupiskách Extraligy mužů, je přísně zakázáno
sázet na všechna utkání soutěží pořádaných ČAST. Pokud hráč bude při sázení
přistižen, nebo mu bude sázení prokázáno, bude mu okamžitě zastavena činnost.
Dále bude takový hráč potrestán finanční pokutou ve výši 50. 000,-Kč a celá
kauza bude předána k disciplinárnímu řízení.
29. Postupy a sestupy:
Postupy:
vítězné družstvo Extraligy a další v pořadí získávají právo startu v evropských
pohárech a Superlize 2022/2023 podle podmínek řídícího svazu.
Nárok na postup do Extraligy má vítězné družstvo z Baráže. V případě, že se
Baráž nebude hrát, postupuje vítězné družstvo z 1. ligy.
Sestupy:
a) při účasti 9 a méně družstev nesestupuje žádné družstvo
b) při účasti 10 družstev
- družstvo na 10. místě tabulky po základní části nesestupuje přímo, ale odehraje
barážové utkání s vítězem 1.ligy. Pokud vítěz 1.ligy odmítne účast v baráži,
přechází právo účasti v baráži na 2.družstvo v konečném pořadí 1.ligy. Družstva
na dalších místech v 1.lize nemají nárok na účast v barážovém utkání.
Baráž se hraje dle systému play-off Extraligy dle bodu 11 tohoto rozpisu.
Vítěz baráže získává právo startu v Extralize v následujícím ročníku. Poražený
z baráže má právo účasti v 1.lize mužů a je 1. náhradním družstvem pro Extraligu.
Dalším náhradníkem v pořadí je druhé družstvo z konečné tabulky 1.ligy.
30. Ceny:
vítězné družstvo v play-off získává titul „Mistr ČR“ a získá do držení věčně
putovní pohár Mistra ČR. Tento pohár je povinno neporušený vrátit vedení ČAST
před příští finálovou sérií play – off.
Družstva na 1. - 3. místě získávají pohár s vyznačením názvu soutěže (Extraligy),
umístěním a soutěžního ročníku.
Hráči, trenér, popřípadě další členové družstva (realizačního týmu) na 1. - 3. místě
obdrží medaile v počtu 8 kusů.
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31. Ostatní rozhodnutí:
a) souběžně s Extraligou mužů se nemůže hrát žádné jiné utkání.
b) hráči jsou povinni k jednotlivým zápasům v utkání, které následují po sobě
nastoupit do 1 minuty po dohrání předcházejícího zápasu. Výjimkou je, když
hráč, který právě dohrál, má nastoupit k následnému zápasu.
c) pro plynulost hry se zavádí systém multiballu. Hráči jsou povinni rozehrát nový
míč neprodleně po obdržení míčku. Pořádající oddíl (klub) je povinen pro
utkání připravit 20 míčků a zajistit sběrače. Míčky se sbírají z hracího prostoru
po každém dohraném míči.
Nedodržování bodů b) a c) bude považováno za zdržování hry a bude
trestáno žlutou kartou.
d) v TV utkáních jsou oslovení hráči povinni poskytnout rozhovor. Při nedodržení
tohoto ustanovení bude družstvu udělen finanční postih dle specifikací pokut.

32. Mimořádné okolnosti:
S ohledem na mimořádné okolnosti a komplikace vzniklé v soutěžním ročníku
2020/2021 včetně nutnosti soutěž přerušit, a to z důvodů vyhlášeného nouzového
stavu vládou České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti výskytu
koronaviru (SARS CoV-2) a nemožnosti vyloučit, že v sezóně 2021/2022 se může
situace opakovat, nebo může nastat obdoba jiného onemocnění, případně v
souvisejících Mimořádných opatření nebylo možné dokončení základní části dle
rozlosování nebo play off. Stanovují se následující opatření:
a) základní část ELM se musí dohrát nejpozději do 30.4.2022. Řídící svaz
(ČAST) může uvedený termín dohrání ZČ prodloužit, a to i v případě, že by to
znamenalo omezení play off na 6 nebo 4 účastníky.
b) v případě přerušení soutěže na základě Mimořádných okolností na delší dobu
než 30 dní, se soutěž obnoví minimálně po 14. dnech možnosti tréninků.
c) Poslední možný termín rozhodujícího finálového utkání se stanovuje na
26.6.2022,
d) stanovení konečného pořadí základní části:
• odehráno méně než 50% utkání – soutěž se anuluje
• odehráno 50 a více % utkání ZČ – pořadí pro play off se stanoví na základě
tabulky po 1. polovině soutěže,
• odehráno 50 a více % utkání, ale není dohrána ani jedna z polovin soutěže
a/nebo družstva nemají odehrán stejný počet utkání – pořadí pro play off se
určí nikoliv na základě bodů, ale na základě vyššího podílu z počtu bodů a
počtu odehraných utkání (tento stanovený koeficient se zaokrouhlí na 3
desetinná místa a považuje se za počet bodů).
e) V případě, kdy v důsledku Mimořádných okolností, a to zejména z důvodu
mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky
a/nebo Rozhodnutí krajské hygienické stanice pro určitou část České
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republiky, není družstvo schopno odehrát mistrovské utkání v nahlášené hrací
místnosti, je povinno utkání odehrát ve schválené náhradní hrací místnosti.
V případě, že hrací místnost bude uzavřena 4 a méně dní před stanoveným
termínem utkáním, bude družstvu povolen odklad. Termín urči ŘS ČAST.
f) Oddíl (klub) má nárok na odklad i v případě, že minimálně 2 hráči základu
družstva budou mít nařízenou izolaci na základě Mimořádných okolností.
Povinností oddílu (klubu) je doložit potvrzení o nařízené karanténě nebo
izolaci (není dostačující doručena SMS z KHS).
g) V případě mimořádných opatření ze strany KHS nebo jiných státních úřadů
jsou kluby povinny zavedená opatření dodržovat. Testování hráčů a
realizačního týmu družstva si oddíly (kluby) zajišťují samostatně na vlastní
náklady.
h) Hráči přestupující v termínu po 15.5.2022 nemohou být pro sezónu 2021/2022
dopsáni na soupisku extraligového družstva.
i) Pro případ Mimořádných okolností mohou být během soutěže vydána další
opatření k zajištění pravidel pro konání ELM.
33. Schválení:
tento Rozpis je základním dokumentem určeným k řízení Extraligy mužů.
Záležitosti, které neřeší tento Rozpis nebo jeho přílohy se posuzují podle SŘ,
Standardů a vydaných směrnic ČAST.
Nedílnou součásti rozpisu Extraligy mužů jsou přílohy:
- příloha č.1 Standardy pro Extraligu,
- příloha č.2 Specifikace pokut,
- příloha č.3 Směrnice pro řízení Extraligy,
- příloha č.4 Organizační směrnice pro TV vysílání,
Schváleno:
VV ČAST dne: 10.6.2021

APK dne: 25.5.2021

Zbyněk Špaček v.r.
předseda VV ČAST

Petr Korbel v.r.
předseda APK

PŘÍLOHA K ROZPISU EXTRALIGY DRUŽSTEV MUŽŮ 2021/2022

STANDARDY PRO EXTRALIGU MUŽŮ

1. Všeobecné standardy Extraligy mužů:
a) družstvo musí mít trenéra minimálně licence B
b) družstvo musí k utkání nastoupit s nehrajícím trenérem nebo jeho zástupcem
c) družstvo (všichni hráči) jsou povinni nastoupit a celé utkání odehrát v jednotných dresech
s viditelně umístěnou jmenovkou hráče

2. Základní část Extraligy – povinnosti pořadatelů:
a)
b)
c)
d)

vymezí prostor pro hráče (domácí + hosté) do kterého nebude mít přístup divák
zajistí zdarma občerstvení pro hosty a rozhodčí (pitný režim)
zajistí pro diváky k sezení do 50 míst (minimálně lavičky)
zajistí dostatečný prostor pro vrchního rozhodčího (v případě, že vrch. rozhodčí nemá vymezený
prostor u stolu)
e) zajistí elektronické měření času (Time out)
f) zorganizuje v čase určeném pro zahájení utkání nástup, při kterém představí hráče a trenéry obou
družstev a rozhodčí
g) připraví zařízení (elektronické nebo manuální), které zobrazuje celkový stav utkání
h) zajistí podlahovou krytinu schválenou ITTF
i) zajistí vyvýšenou stoličku pro rozhodčí (EMPIRE)
j) zajistí dostatečné osvětlení celého hracího prostoru (minimálně 600 lx)
k) zajistí minimální hrací prostor 12 x 7m pro jeden stůl
l) zajistí ohraničení hracího prostoru ohrádky (a-bordy)
m) umístí na viditelném místě dle manuálu reklamní bannery televizní společnosti Arena Sport, dále
reklamu na TV server ČAST www.ping-pong.tv a případné další sponzory dle určení ČAST.

3. Play-off Extraligy mužů – povinnosti pořadatelů:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

viz body základní část Extraligy – povinnosti pořadatelů
zajistí dostatečný prostor pro diváky k sezení (kultura sezení příslušná významu akce)
zváží možnost občerstvení pro diváky (za úplatu či zdarma)
zajistí ozvučený prostor příslušnou technikou pro mluvené slovo a hudbu
zajistí komentátora, který představuje hráče, trenéry, významné funkcionáře
pro finálovou sérii play-off připraví vlajku České republiky a produkci hymny České republiky
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4. Pro utkání přenášená TV a pro TV kanál ČAST – povinnosti pořadatelů:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

viz všechny výše uvedené body
zajistí možnost příjezdu aut přivážející přenosovou techniku a reklamní panely
zajistí technické parametry potřebné pro TV přenos
zajistí zázemí pro personál obsluhující reklamní panely
připraví jasně určený prostor pro kamery organizace, která zajišťuje televizní přenos
vymezí prostor pro komentátory televizního přenosu
řídit se aktualizovanou směrnicemi pro pořádání TV utkání, aktualizace duben 2020

5. Pro internetová vysílání (pokud utkání není již natáčeno pro televizi)
a) zajistí on-line přenos domácího extraligového utkání prostřednictvím klubového youtube kanálu
v dostatečné kvalitě obrazu a zvuku,
b) zašle odkaz s dostatečným předstihem (minimálně 36 hodin) na určenou e-mailovou adresu
c) zajistí informaci o stavu míčků a setů v jednotlivých zápasech a informaci o celkovém stavu
vysílaného utkání,
d) přenos lze realizovat i přes vlastní kanál, zaslání odkazu platí i pro tento typ vysílání, odkaz musí
být kompatibilní s kanálem youtube,
e) zajistí umístění reklamy na viditelném místě dle manuálu dle bodu 2 k)
Standardy pro Extraligu mužů jsou součásti Rozpisu soutěže jako příloha č.1.
Schváleno VH APK dne 25.5.2021
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Extraliga mužů sezóna 2021/2022
rozmístění reklam
Hlavní
kamera

Kamera

Domácí
klub

Olomouc

PŘÍLOHA K ROZPISU EXTRALIGY DRUŽSTEV MUŽŮ 2021/2022

Specifikace pořádkových pokut, pro Extraligu mužů ve stolním tenise
Nedostatky ovlivňující regulérnost soutěže, nebo poškozuje dobré jméno Extraligy ve vztahu k

A divákům nebo médiím.

1.případ

2.a každý další
případ

1 Vyloučení z Extraligy, odstoupení z Extraligy po rozlosování

50 000 Kč

2 Nastoupení k utkání v neúplné sestavě (2 hráči) - kontumace celého utkání

10 000 Kč

50 000 Kč

3 Nenastoupení hráče k zápasu v utkání - kontumace daného zápasu

5 000 Kč

10 000 Kč

4 Úhrada nákladů soupeři při kontumaci utkání (nedohodnou-li se jinak)

5 000 Kč

5 Nedodržení ustanovení o dresech dle Rozpisu bod 16 h) mimo hlášení barev dresů řediteli Extraligy

2x více než

500 Kč předchozí případ
2x více než

6 Nenahlášení změny termínu, začátku utkání nebo změny herny (event. Pozdní hlášení - méně jak 4 dny)

1 000 Kč předchozí případ

7 Nezaslání podkladů pro brožuru do data stanoveného vedením APK

5 000 Kč

8

Nedodržení standardů Extraligy (chybějící povinné reklamy a jejich nesprávné umístění, nezajištění
dostatečného internetového připojení)

9 Nedostečné zajištění internetového připojení (zrušení TV utkání - náklady na TV štáb)
10 Odmítnutí rozhovoru v TV utkání (trenér, hráč)
11 Nedodržení standardů pro online live přenos klubem
Nedostatky méně závažného charakteru, které jsou klasifikovány jako nesplnění zadaných úkolů

B Rozpisem, standardů nebo vedením APK

10 000 Kč
2x více než

5 000 Kč předchozí případ
50 000 Kč
2x více než

2 000 Kč předchozí případ
2x více než

500 Kč předchozí případ
1.případ

2.a každý další
případ
2x více než

1 Nastoupení bez nehrajícího trenéra (zástupce)

300 Kč předchozí případ

2 Nenahlášení barvy bresů v termínu určeném Rozpisem

300 Kč předchozí případ

3 Nenahlášení (event. pozdní hlášení - méně jak 4 dny) míčků, stolů

500 Kč předchozí případ

4 Nedodržení termínu úkolů organizačního charakteru zadaných ředitelem Extraligy

500 Kč předchozí případ

5 Nedodržení standardů pro základní část Extraligy (viz příloha Rozpisu - Standardy)

400 Kč předchozí případ

6 Nedodržení standardů pro play-off a play-out Extraligy (viz příloha Rozpisu - Standardy)

2x více než
2x více než
2x více než
2x více než
2x více než

1 000 Kč předchozí případ
2x více než

7 Nepotvrzení on-line zápisu o utkání v IS ČAST vedoucím družstva po utkání

300 Kč předchozí případ

8 Pozdní zaslání Dodatku k soupisce pro novou sezónu dle Rozpisu

300 Kč

každý další den
+100,-Kč

9 Pozdní zaslání přihlášky do Extraligy do data stanoveného Rozpisem

300 Kč

každý další den
+100,-Kč

10 Nezadání soupisky do Registru ČAST do stanoveného termínu

500 Kč

každý další den
+100,-Kč

Klub, který byl potrestán pořádkovou pokutou, je povinen uhradit pokutu na účet ČAST do data splatnosti dle ekonomických pravidel
ČAST. Pokud termín uhrazení není stanoven, klub provede úhradu nejpozději do 14ti dnů od zveřejnění pokuty v IS ČAST.
Případy, které neřeší tento dokument se řídí Soutěžním řádem. Úhrada udělených pokut nemá odkladný účinek. Odvolání proti
uděleným pokutám se řeší dle SŘ čl. 113.
Sankce, které budou uplatněny TV Arena Sport vůči ČAST, budou v plné výši přefakturovány na klub, který zaviní udělení sankce. Při
nezajištění internetového připojení dle manuálu PPTV a tím zrušení TV utkání, bude klubu udělena pokuta ve výši nákladů na TV štáb,
Schváleno VH APK dne 25.5.2021

SMĚRNICE ČAST č. 5/2021

Pravomoci při řízení extraligy (čl. 309.01 SŘ)
Čl. 1 Úvodní ustanovení
Tato směrnice upravuje pravomoci a povinnosti při řízení extraligy mužů a extraligy žen.
Čl. 2 Řídící orgány
1. Asociace profesionálních klubů stolního tenisu ČR (APK) se skládá z členů extraligových
klubů mužů.
2. Sportovně technická komise České asociace stolního tenisu (STK ČAST) je expertní skupina
pro sportovně technické záležitosti v soutěžích řízených ČAST. Předsedu STK jmenuje VV
ČAST, členové jsou na návrh předsedy schvalováni VV ČAST.
3. Ředitel ligových soutěží České asociace stolního tenisu (ŘS ČAST) je jmenován VV ČAST
za účelem řízení ligových a extraligových soutěží ČAST.
4. Výkonný výbor České asociace stolního tenisu (VV ČAST) je kolektivní statutární organ
s kompetencemi pro řízení činnosti ČAST v plném rozsahu a v souladu se stanovami ČAST.
Čl. 3. Pravomoci jednotlivých orgánů
1. APK
•
•
•
•
•
•

Navrhuje úpravy rozpisu soutěže.
Schvaluje standardy pro Extraligu mužů.
Schvaluje hrací systém Extraligy mužů.
Navrhuje pro Extraligu mužů výjimky z ustanovení SŘ.
Schvaluje převod licencí v rámci Extraligy mužů.
Navrhuje způsob propagace a prezence Extraligy.

2. STK ČAST
•
•
•
•
•

Připomínkuje rozpis soutěže a standardy pro extraligu.
Dává stanovisko k návrhu výjimek z ustanovení SŘ.
Zajišťuje kontrolu utkání komisařem ČAST.
Provádí opatření mimo kompetence ředitele soutěží.
Navrhuje výklad Soutěžního řádu.

3. ŘS ČAST
•
•
•
•
•
•
•
•

Před zahájením soutěží navrhuje a zajišťuje distribuci rozpisu soutěží, termínového
kalendáře, adresáře, navrhuje standardy pro extraligu, hrací systém, připravuje
rozlosování s následnou distribucí.
V průběhu soutěží kontroluje zápisy o utkání, eviduje a schvaluje výsledky utkání
včetně kontumací a zajišťuje informovanost o průběhu soutěží, spolupracuje s oddíly pří
řešení neočekávaných zejména kalamitních situací.
Schvaluje soupisky družstev, hrací místnosti a vybavení (stoly, míčky).
Rozhoduje o změnách termínů utkání nebo hracích místností.
Provádí opatření v případech nedodržení Soutěžního řádu, rozpisu soutěže a dalších
předpisů.
Koordinuje přípravu propagačních materiálů.
Připravuje hodnocení soutěží a navrhuje případné změny.
Provádí v nezbytném rozsahu výklad Soutěžního řádu.

4. VV ČAST
•
•
•

Schvaluje rozpis soutěže, standardy pro extraligu, výjimky z ustanovení SŘ.
Schvaluje financování a realizaci propagace extraligy.
Provádí výklad Soutěžního řádu.

Schváleno APK dne: 28.5.2019
Dodatečně schváleno VV ČAST ke zveřejnění dne: 20.5.2021
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ÚVODEM
K úspěšnému zajištění internetových přenosů v plném rozsahu je klíčová jistá součinnost
pořádajícího klubu na dohodnutých bodech. Nedodržení některého z bodů může přivodit
zpoždění, které způsobí následné vynechání některého z produkčních prvků.

PŘIPRAVENOST HALY
Vše začíná příjezdem produkčního týmu na vysílací místo. Plánovaná doba příjezdu je 4 h.
před začátkem samotného utkání. V tuto dobu musí být hala otevřená (včetně vjezdu do
samotného areálu). Produkční tým musí mít možnost zaparkovat vozidlo v areálu herny.
V době příjezdu musí být k dispozici zástupce pořádajícího klubu.
Hrací plocha, střídačky a prostor pro diváky musí být nachystány nejpozději 1 h.
po příjezdu produkčního týmu (tedy 3 h. před začátkem zápasu). Organizátor má
povinnost zajistit místo na hale pro produkční tým a produkční techniku.

PRODUKČNÍ STANOVIŠTĚ
Stanoviště produkčního týmu musí být umístěno tak, aby poskytovalo dobrý výhled
na hru pro komentátory. Stejně tak je potřeba vidět na ceduli bodového stavu, a to ideálně
na ceduli hlavního rozhodčího. Důvodem je situace, kdy asistenti otáčející sekundární
ukazatele bodového stavu jsou jednak ve zdržení, a navíc sami občas chybují i při vlastním
„opisování“.
POŽADAVKY NA STANOVIŠTĚ
1.

Vyhrazený prostor ideálně na straně hlavní kamery (viz Obrázek 1).

2.

Prostor musí být oddělen od diváků.

3.

Pracovní stoly pro 4–5 lidí (2–3 pracovníci režie + 2 komentátoři) včetně židlí.

4.

Plocha pracovních stolů musí dohromady být minimálně 3 × 1 m, kde všechny stoly
by měly mít, pokud možno, stejnou výšku.

5.

V dosahu od produkčního stanoviště (max. 30 m) musí být neřízená elektrická 		
zásuvka 230 V s výkonovou kapacitou alespoň 1 kW.

6.

V dosahu od pracovního stanoviště (max. 50 m) musí být k dispozici internetové
připojení.

INTERNET
Pro vysílání ve vysokém rozlišení je zapotřebí odpovídající internetové připojení. Připojení
nesmí být sdílené s veřejným připojením na hale. V opačném případě musí být rychlosti
patřičně vymezeny (např. pomocí QoS).
Potřebná stahovací rychlost pro potřeby produkce je 20 Mbps, průměrná odezva internetu
musí být nejvýše 70 ms. Rychlost odesílání musí být minimálně 12 Mbps pro nouzovou
kvalitu vysílání, pro požadovanou kvalitu je hodnota ovšem 20 Mbps. Přípojka k internetu
musí být pomocí standardu Ethernet (tedy ne Wi-Fi ani optika).
KVALITA VIDEA

POŽADOVANÝ UPLOAD

POPIS

720p60 		
12 Mbps 			
Minimální
							(nouzová kvalita pro vysílání)
1080p60		20 Mbps			Požadovaná kvalita

ALTERNATIVNÍ LTE PŘIPOJENÍ
Vysílací štáb má možnost využít mobilní LTE připojení pro odbavení streamu. Jedná se
vždy o záložní trasu, která nemusí být v dané lokalitě dostatečná. V případě problému
zajištění klasického internetového připojení, může organizátor navrhnout využití LTE
připojení na vlastní zodpovědnost. Organizátor je povinen prověřit rychlost LTE připojení
mobilním telefonem v prostoru haly, kde bude umístěno produkční stanoviště televizního
štábu. Měření venku před halou je irelevantní. Měření je nutno provádět na síti T-Mobile,
v případě jiného operátora musí organizátor dodat štábu nano-sim kartu s volným
datovým limitem alespoň 40 GB. Měření je vhodné provést den před samotným přenosem.
NASTAVENÍ INTERNETU
Internetové připojení nesmí být omezené firewallem nebo ACL na žádném z portů
zajištujících běžný chod internetu. Pro vysílání musí být navíc otevřen port pro RTMP
protokol (TCP 1935) v obou směrech (pokud běžné klubové vysílání funguje, je vše
v pořádku).
Pro nastavení TCP/IP konfigurace doporučujeme ponechat automatickou konfiguraci
pomocí DHCP serveru. Je-li na hale nastavení jiné (statické), je zapotřebí dodat nastavení
TCP/IP protokolu organizátorem nejpozději 3 h. před začátkem přenosu.

ÚPRAVA HALY
Cílem internetových přenosů je do značné míry propagace stolního tenisu. Za účelem
dosažení co nejlepšího dojmu je nutné diváky na hale dostat před kamery. Jednou
z možností je přísné dodržování vyhrazeného prostoru. Na obrázku níže je zobrazeno
ideální rozestavění herny.
Toto schéma zachycuje pozice kamer, prostor pro produkční tým, pozici střídaček
a prostor pro diváky. Schéma zobrazuje jednu z možností, jak organizovat diváky
do dosahu kamer.
Dalším důležitým vizuálním faktorem je uklizení herny jako takové. Veškeré přebytečné
vybavení herny by mělo být v ideálním případě schováno mimo záběry kamer nebo
přinejmenším vzhledně uložené.
VHODNÉ ROZLOŽENÍ HERNY

TÝM A

PROSTOR PRO DIVÁKY

2
MOŽNÝ PROSTOR
PRO PRODUKCI

1
Obrázek 1: Rozložení herny

MOŽNÝ PROSTOR
PRO PRODUKCI

TÝM B

3

PŘÍPRAVY
1. ČÁST
Po příjezdu produkčního týmu budou probíhat instalační práce, ty obnášejí určení polohy
produkčního stanoviště, instalace režijní techniky a komentátorského stanoviště. Tato fáze
probíhá 60 minut.
2. ČÁST
V druhé fázi probíhá instalace kamerových stanovišť a kabeláží. V této části musí být herní
stůl a ohrádky ve finální pozici (jde o dobu přibližně 3 h. před začátkem utkání), jinak není
možno určit přesnou polohu kamer a položit a fixovat kabelové trasy (není kam a kolem
čeho).
3. ČÁST
Ve třetí fázi (1,5–1 h. před začátkem utkání) probíhá natáčení studia a rozhovorů. Vzhledem
ke skutečnosti, že rozhovory budou předtáčeny z části herní plochy, musí v tuto dobu
herna počítat s určitým omezením při rozehrávání.
Zástupce pořádajícího klubu má možnost využít předtáčky k propagaci klubu
a informacím, které chce zveřejnit. Svůj záměr by měl avizovat předem. Cílem rozhovorů
s trenéry je dramatizace živého pořadu a s představiteli klubu propagace. Je zde třeba mít
na paměti, že utkání vysílaná TV formou mohou mít i 10 × větší sledovanost než klubová
vysílání.
4. ČÁST
Poslední fáze příprav bude probíhat po skončení předtáček – 1 h. před začátkem utkání.
Sestřih předtáček, ladění zvuku, aktualizace herních údajů a parametrů vysílání.
V tuto chvíli je již herna plně k dispozici pro rozcvičování hráčů. Los a sestavy hráčů musí
být dodány na produkční stanoviště co nejdříve, nejpozději však 30 minut před začátkem
utkání.

ZÁVĚREM
Z relevantních zkušeností za posledních 10 let produkce stolního tenisu pevně věříme,
že dodržení těchto nových směrnic nebude problém pro žádný z extraligových týmů
a budeme se moci těšit bezproblémové spolupráci a kvalitním přenosům.
Marek Urban

