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ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO KONTROLU PÁLEK A CALL AREA 

 V průběhu sobotního a nedělního programu Mistrovství ČR 2022, bude předzápasová procedura probíhat 
ve svolávacím prostoru (Call Area), mimo hrací prostor    
  
Svolávací 
prostor  

(Call Area)  

  

  

Rozhodčí a hráči se setkají 20 minut před stanoveným začátkem utkání v určeném 
prostoru tzv. Call Area.  
Tento prostor slouží k provedení předzápasové procedury, aby tato nemusela 
probíhat v hracím prostoru před zraky diváků a kamer. 

   Předzápasovou proceduru provádí rozhodčí konkrétního zápasu. V případě, že 
rozhodčí není z jakéhokoli důvodu přítomen, proceduru provede náhradník určený 
pro Call Area.  

   Předzápasová procedura zahrnuje: 
• Vyzvednutí a kontrola zápisu o utkání 
• Kontrola pálek  
• Barva dresů soupeřů, musí být jasně rozdílná  
• Výběr míčku – max.2, nebudou-li vybrány, vybere rozhodčí 

náhodně 
• Určení osoby oprávněné poskytovat rady hráčům (kouče) 
• Další nutné přípravy  

Kontrola 
pálek  

  Pálky kontroluje rozhodčí konkrétního zápasu. V případě, že rozhodčí není z jakéhokoli 
důvodu přítomen, proceduru provede náhradník určený pro Call Area.  

   Kontrola zahrnuje: 
• LARC (platný 1.1.2022 – 31.3.2022 ) 
• Tloušťku potahů 
• Plochost potahů  
• Přesah potahů přes okraj pálky  
• Jakákoli poškození a jiné odchylky od pravidel  

   V případě pochybností o regulérnosti pálky, rozhodne vrchní rozhodčí nebo jeho 
zástupce, který si může vyžádat elektronické přeměření tloušťky a plochosti potahů  

   Pálka zůstává v držení rozhodčího až do začátku zápasu.  
   Po nástupu rozhodčí položí pálky na stůl.  
   V případě, že hráč nepředloží pálku, se kterou bude hrát následující zápas ke kontrole, pak 

po odehrání zápasu bude provedena kompletní kontrola pálky. 
V případě, že pálka kontrolou neprojde, bude hráči odehraný zápas dle Pravidel ST ČAST, 
skrečován.  

   V případě, že hráč startuje ve dvou po sobě jdoucích zápasech, může po skončení prvního 
zápasu pálku odevzdat rozhodčímu, který ji předá rozhodčímu následujícího zápasu. V 
takovém případě se před následujícím zápasem kontrolují pouze jiná poškození.  
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Důsledky 
nedostavení 
se do Call 

Area  

  

  

Pálka předložená rozhodčímu až před začátkem zápasu (v hracím prostoru), se před 
zápasem kontroluje pouze na jiná poškození.  
Pálka pak po odehrání zápasu bude podrobena kompletní kontrole pálky. 
V případě, že pálka kontrolou neprojde, bude hráči odehraný zápas dle Pravidel ST ČAST, 
skrečován.  

   Ztráta možnosti výběru míčku, barvy dresu a určení kouče.  
   

  

V případě, že hráč startuje v předchozím zápase, který neskončil ve lhůtě pro dostavení se 
do Call Area, hráč dostaví neprodleně po jeho ukončení a/nebo se předzápasová 
procedura provede podle pokynů vrchního rozhodčího nebo jeho zástupce.  

  

Další organizační pokyny pro delegované rozhodčí 

Rozhodčí, kteří jsou delegování od pátku (P,S nebo P,S,N)  a mají zajištěno ubytování od čtvrtku (Č), 
se dostaví přímo do sportovní haly Klimeška (Čáslavská 274, Kutná Hora), kde se ubytují a kde mají 
zajištěnu večeři. Večeře bude podávána od 18:00 do 21:30.   

Rozhodčí, kteří jsou delegování od pátku (P,S nebo P,S,N)  a mají zajištěno ubytování až od pátku 
(P), se dostaví do haly v pátek, nejpozději do 8:00 hodin. Snídaně jsou však zajištěny i pro ty, kteří 
přijedou až ráno. Proto přijeďte tak, abyste ji stihli před schůzkou rozhodčích. Po skončení soutěží 
v pátek se ubytují přímo na hale.   

Rozhodčí, kteří jsou delegování od soboty (S nebo S,N)  a nemají zajištěno ubytování, se dostaví do 
haly v sobotu opět tak, aby před schůzkou rozhodčích stihli svou snídani, nejpozději do 8:15 hodin. 

Snídaně jsou podávány všechny dny od 6:30. 

S sebou si všichni přivezte trička rozhodčích. Kdo nemá, ten si ho objednal u Kláry Duškové a dostane 
ho na místě. Dále sadu karet, měrky, stopky a kdo již dostal, tak také folder. Aktuální seznamy potahů 
budou k dispozici na místě u stolu VR. 

Jinak samozřejmě nezapomeňte dobrou náladu a chuť odevzdat kvalitní práci. 

Schůzky rozhodčích :  

pátek 8:00 hodin -  v prostoru pro rozhodčí (platí i pro rozhodčí, kteří se zúčastní semináře) 

sobota 8:15 hodin -  v prostoru pro rozhodčí 

neděle 9:00 hodin - v prostoru pro rozhodčí 

Na setkání a spolupráci s Vámi se těší,  

 

           

Jiří Fausek 
vrchní rozhodčí 
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