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Zpravodaj rozhodčích ČAST č. 11 

 

Vážené kolegyně, milí kolegové rozhodčí, 
 

vítejte u jedenáctého Zpravodaje rozhodčích. Právě se nám rozjela nová soutěžní sezóna 2022/2023 

a my všichni doufáme v její úplnost až do finálové jarně/letní fáze. K jejímu zdárnému průběhu 

potřebujeme nejen ústup koronavirové pandemie, ale také účast mnoha z vás v pozici vrchního 

rozhodčího utkání. Věnujte prosím pozornost novým pokynům pro řízení zejména extraligových 

utkání a také aktualizované verzi pokynu o oblečení rozhodčích. Připomínáme, že máte-li pro nás 

nějaká doporučení, dotazy a komentáře, dejte nám vědět. Kontakty jsou na webu ping-pong.cz. 

           

Váš tým KR ČAST 

____________________________________________________________________________ 

 

Nové metodické pokyny pro rozhodčí 
 

S novou soutěžní sezónou 2022/2023 vydává KR ČAST tradičně nové metodické pokyny pro vrchní 

rozhodčí ligových utkání. Souhrn všech letošních zde: 

 

Metodický pokyn č. 1/2022: Prasklý míček 

Metodický pokyn č. 2/2022: Delegace vrchních rozhodčích na dlouhodobé soutěže 

Metodický pokyn č. 3/2022: Dotazník rozhodčího 

Metodický pokyn č. 4/2022: Plnění podmínek účastníka soutěže 

Metodický pokyn č. 5/2022: Oblek rozhodčího 

Metodický pokyn č. 6/2022: Organizační pokyny pro řízení dlouhodobých soutěží 

Metodický pokyn č. 7/2022: Oblečení hráčů 

 

Schůze komise rozhodčích 
 

Od jarního Zpravodaje se komise několikrát sešla online aby projednala mnohé dokumenty, nutně 

reagovala na nejrůznější situace a vymýšlela nový přístup k licenci B a jejímu prodlužování. Zatím 

jsme u této licence na začátku možné úpravy a jednání o konečné podobě budou pokračovat. 

Z jednání ze 2.června 2022 najdete zápis zde, zápis z jednání 30.8.2022 pak tady. 

 

Struktura rozhodcovských licencí 
 

Pro snazší přehled, k čemu je jaká licence rozhodčího určena a jak na sebe dané licence navazují, 

jsme vydali přehledný obrázek strukturující jednotlivé licence. Dřívější jasně popsaný postup 

získávání licencí je nyní nahrazen doporučením a komise rozhodčích má vždy právo vybrat 

z přihlášených kandidátů vhodné uchazeče o licenci. Odkaz na dokument zde.  

 

 

 

https://www.ping-pong.cz/files/documents/1644859507_metodicky-pokyn-kr-cast-c-1-2022-praskly-micek.pdf
https://www.ping-pong.cz/files/documents/1655895290_metodicky-pokyn-kr-cast-c-2-2022-delegace-vrchnich-rozhodcich-na-dlouhodobe-souteze-2022-2023.pdf
https://www.ping-pong.cz/files/documents/1655895320_metodicky-pokyn-kr-cast-c-3-2022-dotaznik-rozhodciho-na-sezonu-2022-2023.pdf
https://www.ping-pong.cz/files/documents/1655895360_metodicky-pokyn-kr-cast-c-4-2022-plneni-podminky-ucastnika-souteze-v-extraligovych-a-ligovych-soutezich-v-sezone-2022-2023.pdf
https://www.ping-pong.cz/files/documents/1662831461_metodicky-pokyn-kr-cast-c-5-2022-oblek-rozhodciho.pdf
https://www.ping-pong.cz/files/documents/1662831756_metodicky-pokyn-kr-cast-c-6-2022-organizacni-pokyn-pro-rizeni-dlouhodobych-soutezi-v-sezone-2022-2023-doc.pdf
https://www.ping-pong.cz/files/documents/1665855967_metodicky-pokyn-kr-cast-c-7-2022-upresnujici-pokyny-k-cl-3-2-2-1-pravidel-st-obleceni-hracu.pdf
https://www.ping-pong.cz/files/documents/1656255932_zapis-z-jednani-kr-cast-02-06-2022-doc.pdf
https://www.ping-pong.cz/files/documents/1662832592_zapis-z-jednani-kr-cast-30-08-2022.pdf
https://www.ping-pong.cz/files/documents/1663970419_struktura-licenci.pdf
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Máme dva nové mezinárodní rozhodčí 
 

Od středy 15. září do pondělí 3. října bylo všem přihlášeným asociacím umožněno, aby jejich vybraní 

kandidáti skládali zkoušky na mezinárodní licenci rozhodčího u stolu, tzv. IU (International Umpire). 

My jsme se nakonec rozhodli pro první říjnovou neděli. Zkoušku skládanou online skládali dva naši 

zkušení rozhodčí – Iva Vondrová a Libor Jemelka.  

Minule jim to těsně nevyšlo, nyní si po dvouleté pauze jistě oddechli, když jim po označení 

jedné ze čtyř možných odpovědí pro 50 náhodně vylosovaných zkušebních otázek počítač po 60 

minutách zobrazil zeleně slovo PASSED (tedy uspěl/prošel). Úleva byla umocněna faktem, že 

v průběhu zkoušek na asi minutu vypadlo internetové připojení a hrozilo tak nedokončení testů. 

Naštěstí se tak ale nestalo a oba kandidáti pokračovali ve vyplňování. 

Moc oběma rozhodčím gratulujeme a přejeme mnoho úspěšných zápasů na mezinárodním poli.  

Celkový počet českých mezinárodních rozhodčích se tímto rozrostl na 58, z toho 40 má v současnosti 

platnou licenci. Tři mezinárodní rozhodčí mají platnou licenci IR, z toho jeden IR-Advanced, jeden 

rozhodčí má licenci IU-Gold badge, dva další IU-Blue badge, jeden pak IU-Blue badge-expired. 

 

Klára Dušková (Vaculovičová) vybrána do projektu IR-Advanced 

 

Naše zatím jediná ženská zástupkyně v řadách mezinárodních vrchních rozhodčích (International 

Referee) si po úspěšné účasti v referee týmech na několika významných turnajích (MSJ Bangkok, 

MEJ Ostrava, Top10 Tours, aj.) zasloužila od URC ITTF nominaci do kurzu Advanced Referee 

Project 3. Kurz na nejvyšší stupeň mezinárodního vrchního rozhodčího započne na jaře příštího roku 

v Singapuru a my budeme Klárce držet palce. V současné době je na světě držitelů licence IR-

Advanced celkem 16, včetně našeho velmi zkušeného Petra Bohumského. 

 

Školení na licenci B přineslo 15 nových vrchních rozhodčích 

 

První říjnový víkend jsme pořádali v Havlíčkově Brodě tradiční podzimní školení licence B na vrchní 

rozhodčí ligových utkání. Patnáctka kandidátů se dva dny vzdělávala u přednášek a rozhodováním 

ligových utkání u stolu. V nedělním testu pak uspělo na první pokus 12 uchazečů, další tři pak o 

několik týdnů později při testu opravném. Novými rozhodčími s licencí B se stali Josef Černuška, 

Ivan Hošťálek, Rostislav Horčica, Eva Horáková, Libor Krčmář, Pavel Gajan, Luděk Sobota, Jana 

Kopřivová, Pavel Dospíšil ml., Kateřina Maurerová, Lukáš Pijáček, Erik Kvapil, Marcel Varaďa, Jiří 

Sýkora a Bohumil Vožický. Gratulujeme a těšíme se na zapojení nových rozhodčích do řízení 

ligových utkání. 

 

Seznam potahů povolených do konce roku 2022 
 

Komise ITTF pro stolnětenisové vybavení zveřejnila nový LARC – aktualizovaný seznam 

schválených potahových materiálů do konce roku. Na postupně stoupající zájem o nové barvy potahů 

reagují výrobci, a tak v novém seznamu objevíte řadu potahů zelených, růžových, modrých či 

fialových. Kompletní seznam je možno najít na našem webu zde a webu ITTF zde. Tam lze rovněž 

nalézt seznamy schválených stolů, sítěk, míčků a podlahovin.  

https://www.ping-pong.cz/files/documents/1665856067_list-of-authorised-racket-coverings-1-oct31dec2022.pdf
https://equipments.ittf.com/#/equipments/racket_coverings
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Pro zobrazení jen nových potahů a dalšího vybavení si lze označit políčko ONLY NEW. U 

potahů je důležité zkontrolovat náhled označení výrobce na spodní části potahu (výrobce, název 

potahu, logo ITTF, případně číslo potahu a další rozlišující znaky), abychom se vyhnuli falešným 

potahům. Upozorňujeme, že vrchní rozhodčí by měl vždy mít tento seznam alespoň v elektronické 

formě s sebou při utkání. 

Nezapomeňte prosím, že vždy musí mít jedna strana pálky barvu sytě černou (ať už je to strana 

pálky kterou hrajeme či ne). Nemůžeme mít třeba pálku s jednou stranou růžovou a druhou zelenou, 

byť je snadné pro běžného hráče barvy rozlišit. Je to proto, aby hráči s poruchou barvocitu mohli vždy 

barvy strany pálky jednoznačně odlišit – a černá barva je pro ně snadným vodítkem. Jistou míru 

barvosleposti má prý až 10 % obyvatel ČR, na světě se odhady pohybují až okolo 300 milionů lidí. 

 

Nesouhlas komise rozhodčích s vyjádřením disciplinární komise a 

s dalšími vyjádřeními směrem k rozhodčím vzhledem k posuzování 

podání hráčů 
 

KR ČAST se ohrazuje vůči zavádějícímu a alibistickému vyjádření disciplinární komise ČAST ve 

vztahu k nevhodnému vystupování zástupců domácího oddílu a diváků k rozhodčím při květnovém 

prvním finálovém utkání extraligy mužů mezi družstvy SKST Cheb a HB Ostrov Havlíčkův Brod. 

Podobně nevhodný přístup se bohužel opakoval ze strany trenéra a některých hráčů i v pozdějších 

utkáních, korunováno mediálním vyjádřením o kontroverzním rozhodnutí. 

 

KR ČAST důrazně upozorňuje, že je v rovnocenné pravomoci rozhodčího a jeho asistenta posuzovat 

správnost podání hráče podle aktuálně platných pravidel stolního tenisu a shledá-li jej kterýkoli z nich 

jasně nesprávným, reaguje, a to podle Příručky rozhodčích ITTF co nejdříve v zápase, jasně 

předepsaným způsobem s využitím ručních signálů a případného slovního dovysvětlení. 

Při prvním podání hráče v zápase pochybné kvality je nařízen nový míč a hráč je upozorněn na 

problematický aspekt podání (service warning), při jakémkoli jasně nesprávném podání je pak 

ohlášen chybný servis a soupeři přiznán bod.  

 

 

Zprávy z ETTU, ITTF a WTT: 
 

• Došlo k opětovné úpravě Směrnice o odměňování rozhodčích na akcích ITTF a WTT. 

Direktiva tak pro příští rok uvádí mírný nárůst odměn pro vrchní rozhodčí a rozhodčí u stolu 

v přímé vazbě k nejvyšší dosažené licenci rozhodčího. Podrobnosti lze nalézt v textovém 

dokumentu a také zjednodušené tabulce. WTT slíbil rovněž navyšování u akcí mládeže, 

příslušné dokumenty však zatím nebyly zveřejněny. 

• Nový Handbook ETTU 2022 a další dokumenty lze nalézt v tomto odkazu. 

• Byl zahájen druhý ročník podzimního programu ITTF Mentorship, kdy se vzdělávají noví 

rozhodčí u stolu a vrchní rozhodčí za pomocí mentorů vybraných ITTF. Náš kolega Roman 

Klecker dostal opět nabídku školit zahraniční rozhodčí u stolu a po loňských uchazečích 

z Austrálie a Číny má nyní „pod svými křídly“ dvojici rozhodčích z Egypta. 

 

 

https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2022/08/Directives-for-Match-Officials-2022-2023.pdf
https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2022/08/11-Fees-for-Match-Officials-2022-2023.pdf
https://www.ettu.org/en/about-ettu/regulations-amp-documents/
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Naši noví mezinárodní rozhodčí Iva Vondrová a Libor Jemelka. 

 

 

 


