INFORMACE ŘEDITELE LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ ČAST
2021/2022 – 06
1. DOTACE MŮJ KLUB 2022
Národní sportovní agentura na svých stránkách ZDE zveřejnila dotační výzvu Můj Klub 2022. Výzva
je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují
sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.
Žádosti se podávají od 21.10.2021 12:00hod. do 30.11.2021 12:00hod.

2. TERMÍNOVÁ LISTINA – AKTUALIZACE 18.10.2021
Aktualizovaná termínová listina k 18.10.2021 je zveřejněna na webových stránkách ČAST ZDE.
Z důvodů neznámých termínů mezinárodních akcí v roce 2022 může v TL dojít ke změnám u
nepodbarvených termínů.

3. PRAVIDLA PRO KONÁNÍ SOUTĚŽÍ VE STOLNÍM TENISU
Aktualizovaná pravidla pro konání soutěží ve stolním tenisu jsou zveřejněna ZDE. Pro ligové soutěže
stále platí, že všichni účastníci sportovního utkání jsou povinni se prokázat bezinfekčností bez ohledu
na počet účastníků na dané akci, a to včetně diváků. VV ČAST doporučuje krajským a regionálním
svazům dodržovat tato pravidla ve svých soutěžích.
Současně Vás informujeme, že od 30.9.2021 je umožněno na sportovních akcích s účasti do 20 osob,
včetně diváků, zjišťovat u přítomných osob jen klinické příznaky onemocnění covid-19. Povinnost vést
evidenci přítomných osob na sportovní akci zůstává pro všechny stejná bez ohledu na počet
přítomných osob.

4. INFORMACE VV ČAST
Zápis z III – 36. řádného jednání VV ČAST ze dne 7.10.2021 je zveřejněn ZDE.

5. INFORMACE STK ČAST
Zprávy Českého poháru č.7 jsou ke stažení ZDE v záložce Český pohár.
Finálový turnaj ČP – nabídka uspořádání.
Finálový turnaj bude sehrán 19.12.2021. Žádáme oddíly, které by měly možnost a zájem turnaj
uspořádat, aby se přihlásily do 20.10.2021 – e-mailem na ctta@cuscz.cz a v.drozda@volny.cz s
uvedením hracích, organizačních a pořadatelských podmínek.

6. INFORMACE KM ČAST
KM ČAST zveřejnila aktualizaci rozpisů BTM pro rok 2021-2022. Aktualizované rozpisy jsou
zveřejněny ZDE.

7. INFORMACE TMK ČAST
Trenérsko-metodická komise České asociace stolního tenisu pořádá dne 15. listopadu 2021 v Havířově
seminář a zároveň doškolení pro trenéry všech licencí. Účastníci budou mít unikátní příležitost
zúčastnit se semináře zkušeného trenéra Zhu Xiaoyonga. Bližší informace najdete ZDE.

8. INFORMACE RK ČAST
Zápis z jednání Rady krajů ze dne 25.9.2021 je zveřejněn na webových stránkách ČAST ZDE.

9. ORGANIZAČNÍ POKYNY
Organizační pokyny, informace pro vedoucí ligových družstev a organizační pracovníky ligových
oddílů (klubů) jsou zveřejněny na webových stránkách ČAST ZDE.
10. KONTROLOVANÁ UTKÁNÍ KOMISAŘEM ČAST
1LŽ
TTC MS Brno A – TT Moravský Krumlov B vrchní rozhodčí Janda Roman – bez připomínek.
2LŽ
TJ Lomnice – SKST Vlašim B – vrchní rozhodčí Haluška Pavel neuvedl kontrolu komisaře do zápisu
o utkání, zápis vyplňoval pořadatel, úbor vrchního rozhodčího zelené triko.

2LM
3LM

KST Blansko – SK Přerov vrchní rozhodčí Harna Tomáš – bez připomínek.
TTC MS Brno B – TT Moravský Krumlov C vrchní rozhodčí Vaculík Ladislav – bez připomínek
TTC Karlovarsko – Tatran Hostinné vrchní rozhodčí Průcha Petr úbor vrchního rozhodčího zelené

triko empire.

KST Chodov – KST Klatovy vrchní rozhodčí Tonhauser Martin – bez připomínek.
TTC Koral Tišnov – Sokol Borová vrchní rozhodčí Černoch Rostislav – bez připomínek.

11.NEDOSTATKY V LIGOVÝCH SOUTĚŽÍCH, PORUŠENÍ ROZPISU, SŘ …
11.1. Porušení rozpisu soutěže bod.14 a) – hlášení výsledků
2LM

AC Sparta Praha A – SKST Baník Most, porucha technického zařízení těsně před utkáním. Oddíl zaslal

3LM

AC Sparta Praha B – TJ Sokol Horažďovice, porucha technického zařízení těsně před utkáním. Oddíl

informaci. Z důvodu poruchy zapůjčeného zařízení (tabletu) nebude pokuta udělena.

zaslal informaci. Z důvodu poruchy zapůjčeného zařízení (tabletu) nebude pokuta udělena.

AC Sparta Praha B – TJ Slovan Lochovice, nezajištění technického zařízení. Oddíl mohl zajistit jiné
zařízení pro zadávání online výsledků, nebo mohl použít stejné zařízení jako u souběžného utkání 2LM.
Udělena pokuta, viz níže bod POKUTY.
V případě, že oddíl neoznámí problém se zadáváním on-line zápisu, který nebude veden
v reálném čase, může být utkání posuzováno jako neuskutečněné a bude řešeno se všemi
sportovně technickými důsledky.
11.2. Porušení rozpisu soutěže bod 15a). Práva a povinnosti vedoucích družstev
2LŽ

TJ ABC Braník – SK Dobré a TJ Sokol Skalice, vedoucí hostujícího družstva nepotvrdil zápis po
ukončeném utkání. (pokuta 200Kč – odkladný účinek).
TSM Kladno – TJ Slavoj Praha, vedoucí hostujícího družstva nepotvrdil zápis po ukončeném utkání.
(pokuta 100Kč – odkladný účinek).

3LM

DDM Soběslav Studená – SF SKK El Niňo Praha E, vedoucí domácího družstva nepotvrdil zápis po
ukončeném utkání. (pokuta 100Kč – odkladný účinek).

11.3. Porušení rozpisu soutěže bod 18. Rozhodčí – nezajištění vrchního rozhodčího
3LM

TJ Sokol České Budějovice – TTC Elizza Praha C a SF SKK El Niňo Praha E, domácí oddíl k utkání
3LM nezajistil vrchního rozhodčího. (pokuta 2x500Kč – odkladný účinek)

11.4. Porušení rozpisu soutěže bod 18. rozhodčí ke stolu a SŘ čl.336 g)
Povinností pořadatele je zajistit ke stolu nejméně jednoho rozhodčího na stůl, který je držitelem licence
C, A nebo NU. Uvedenou podmínku nesplnily níže uvedené oddíly.
1LŽ
KST Klatovy – v utkání s AC Sparta Praha A a B. Hráčka Andrea Hnojská současně rozhodčí u stolu
(2x250Kč). Hrajícího hráče je možné využít jako rozhodčího u stolu pouze v může být současně rozhodčím u
stolu jen ve 2LŽ a ve 3LM SŘ čl.336 g) Poznámka 2.

SKST Havířov B – v utkání SK Dobré, SVS Hradec Králové. Rozhodčí Karel Štrbík bez platné licence

(2x250Kč).

2LM

TJ Sokol Vodňany – v utkání s TTC Elizza Praha. Bez rozhodčích u stolu s platnou licencí (2x250Kč).
SKST Havířov C – v utkání s TJ Sokol Studená a HB Ostrov C. Rozhodčí Karel Štrbík bez licence
(2x250Kč).

KST Slezan Opava – v utkání s HB Ostrov C a TJ Sokol Studená. Rozhodčí Jindřich Stania bez licence

(2x250Kč).

TTC MS Brno B – v utkání s KST Sokol Znojmo. Nezajištění dostatečného počtu rozhodčích ke stolu
(250Kč).

2LŽ

TJ Sokol Plzeň V – v utkání s SKST Vlašim. Nezajištění dostatečného počtu rozhodčích s platnou licencí.

3LM

SK Štětí – v utkání s STC Slaný a SF SKK El Niňo Praha D. Bez rozhodčích u stolu (4x250Kč).
TJ Sokol České Budějovice – v utkání s SF SKK El Niňo Praha E. Nezajištění dostatečného počtu

Rozhodčí Vyleta Michal ml. licence „K“, která je pro ligové soutěže nedostačující (250Kč).

rozhodčích ke stolu (250Kč)

TJ Sokol Roztoky – v utkání s SKST Děčín a KST Apollo Ústí nad Labem. Bez rozhodčích u stolu
(4x250Kč).

TTC MS Brno – v utkání s KST Znojmo. Bez rozhodčích u stolu (2x250Kč).
KST Vsetín – TJ Sokol Šarovy. Rozhodčí u stolu bez platné licence (2x250Kč).
TJ DDM Valašské Meziříčí – KST Dolní Němčí. Nezajištění dostatečného počtu rozhodčích ke stolu
s platnou licencí. Rozhodčí Konečný Jiří licence „K“, která je pro ligové soutěže nedostačující (250Kč).

Oddíly mají možnost pro své členy zajistit licenci C rozhodčího formou online školení. Podrobnosti
k získání licence C můžete získat ZDE.
Do 29.10.2021 nebudou oddíly za nezajištění rozhodčích ke stolu pokutovány. Částky uvedené
v závorkách jsou informativní v případě udělení pokuty za nezajištění rozhodčích ke stolu.
Zrušené pokuty:
SKST Liberec B – TJ Sokol Vodňany, rozhodčí Holík Tomáš licence K, pro ligová utkání je nedostačující
(SŘ čl.336 g–250 Kč). Důvod zrušení: v zápise o utkání byl uveden jiný rozhodčí se stejným jménem a
příjmením.

SKST Most – TTC Karlovarsko 2020, rozhodčí Bíma Miroslav současně hráčem v utkání (SŘ čl. 336 g a
poznámka 2 – 100Kč). Důvod zrušení: rozhodčí u stolu byl Bíma Miroslav st., hráčem v utkání byl Bíma
Miroslav ml. v systému není rozlišeno.

12.POKUTY
Pokuty uvedené v bodě 11.2. a 11.3. s označení odkladný účinek budou oddílům započteny při
opakovaném porušení pravidel včetně vyměření pokuty nové.
Pokuty uvedené v bodě 11.4. za nezajištění rozhodčích ke stolu nebudou do 29.10.2021 udělovány. Jde
o informaci, v jakých výších se za nesplnění povinnosti budou udělovat po uvedeném datu.
PP 01/2021-22
AC Sparta Praha …… nezadávání online výsledků ve 3LM …………………………………… 0.500,-Kč
Splatnost udělené pokuty je do 1.11.2021 na účet ČAST 166068750/0600 dle ekonomických pravidel.

Pokuta uhrazena dne 18.10.2021.

13. EKONOMICKÁ PRAVIDLA
Ekonomická pravidla ČAST, na základě kterých se hradí všechny poplatky, naleznete na webových
stránkách ČAST ZDE.

14. OSTATNÍ TERMÍNY
OD

Přestupy, hostování
15.05.
Střídavé starty
10.08.
Přihlášky na uspořádání ČP (finále)
Hlášení postupujících družstev do kvalifikace o 2.ligu žen

DO

14.02. následujícího roku
14.02. následujícího roku
20.10.2021
15.03. 2022

Omlouvám se vrchnímu rozhodčímu utkání AC Sparta Praha – SF SKK El Niňo Praha C a AC Sparta
Praha B – SKUŘ Plzeň Jiřímu Hrdému za uvedení chybného příjmení v INFU č.5.
V Ostravě dne 20. října 2021
Miroslav Henžel v.r.
ředitel ligových soutěží ČAST
724 049 092

