ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU
CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888
160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40
www.ping-pong.cz , e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250

Zápis z jednání KR ČAST
Datum: sobota 3. 9. 2016 od 17:00 v rámci ITTF World Tour Olomouc Czech Open 2016
Účast: Malík Tomáš (předseda KR), Klecker Roman, Vaculovičová Klára, Vítek Josef (členové KR),
Bohumský Petr (místopředseda VV ČAST), částečně Linert Martin (předseda KM ČAST)
KR ČAST na svém zasedání projednala následující body záležitostí, které s prací komise rozhodčích souvisí,
či přímo spadají pod její působnost. V případě, že dané záležitosti komise schválila, či stanovila úkol
související s konkrétním bodem, pak je tento fakt v daném bodě specifikován.

1. Personální obsazení KR ČAST a oblasti daných členů KR v sezóně 2016-2017
1.1. Tomáš Malík:
1.1.1. delegace rozhodčích na všechny dlouhodobé soutěže řízené ČAST a APK
1.1.2. mezinárodní agenda spojená s činností mezinárodních rozhodčích
1.1.3. průběžná aktualizace seznamu rozhodčích v rámci registru ČAST
1.1.4. vedení databáze udělených žlutých a červených karet v soutěžích řízených ČAST
1.1.5. administrativa webové sekce KR ČAST na webových stránkách www.ping-pong.cz
1.1.6. příprava rozpočtu KR ČAST na následující kalendářní období. Úzká spolupráce
s mezinárodním úsekem a úsekem zodpovědným za školení a semináře rozhodčích
1.1.7. vypracování přehledu oddílu startujících v soutěžích řízených ČAST a jejich plnění podmínek
dle čl. 322 soutěžního řádu
1.2. Roman Klecker:
1.2.1. zajištění aktualizace veškerých změn souvisejících s pozicí rozhodčích vydaných URC ITTF
1.2.2. příprava návrhu rozpočtu KR ČAST v oblasti finančních požadavků na zajištění příspěvku na
cestu pro mezinárodní rozhodčí účastnící se akcí v zahraničí
1.2.3. aktualizace otázek pro školení a semináře. Aktualizovaný otázky pro licenci A, B, C. Zbývá
aktualizovat a naformátovat otázky pro licenci NU
1.2.3.1. Uložila: Roman Klecker: aktualizovat otázky pro školení a semináře licence NU.
T: 31. 12. 2016
1.2.4. úpravu dokumentu pro zasílání zpráv z mezinárodních akcí
1.2.4.1. Uložila: Roman Klecker: aktualizovat dokument pro zasílání zpráv z mezinárodních
akcí. T: 30. 11. 2016
1.2.4.2. Pro proplacení příspěvku na mezinárodní akce bude vyžadován zpráva rozhodčího
z dané mezinárodní akce, cestovní příkaz a veškeré dokumenty týkající se daného turnaje,
kromě rozpisu rozhodčích na jednotlivé dny
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1.2.5. kontaktní osoba pro mezinárodní akce, kromě nominací na akce mezinárodních rozhodčích v
zahraničí
1.2.6. osoba zodpovědná za tvorbu příležitostného zpravodaje pro rozhodčí
1.3. Klára Vaculovičová:
1.3.1. kontaktní osoba pro školení a seminářů rozhodčích všech licencí včetně licence C
1.3.2. zajištění rozhodčích ke stolu pro akce, při nichž se bude konat školení nebo seminář
1.3.3. vystavování certifikátů rozhodčích, kteří úspěšně absolvovali školení nebo seminář
rozhodčího a to u všech licencí
1.3.4. kontaktní osoba pro práci se softwarem Table Tennis Tournament Planner (TTTP)
1.3.5. vytvoření příručky pro rozhodčí s licencí NR
1.3.5.1. Uložila: Klára Vaculovičová: vytvoření příručky pro rozhodčí s licencí NR
s důrazem na práci se softwarem Table Tennis Tournament Planner (TTTP) a řízení
jednorázových akcí typu MČR, BTM, ŽT, VT. T: 30. 11. 2016
1.4. Josef Vítek:
1.4.1. zajištění vrchních rozhodčích a jeho zástupců na všechny jednorázové akce (MČR, BTM, ŽT,
KT, VT), jejichž pořadatelem je ČAST
1.4.2. zajištění rozhodčích ke stolu na jednorázové akce (MČR, BTM, ŽT, KT, VT) pokud se při
této akci nebude konat školení nebo seminář rozhodčích
1.4.3. metodické zastřešení činnosti v oblasti call area a racket control

2. Aktualizace stávajících směrnic ČAST č.2/2016, 4/2014 a 2/2012
2.1. Směrnice č.2/2016 O udělování licencí a školení rozhodčích
2.1.1. Úprava prodlužování licence „NU“ za účast na turnajích Czech Open
2.1.2. Úprava prodlužování licence „B“ za odřízená utkání v ligových soutěžích ČAST, kdy
minimální počet pro prodloužení licence byl stanoven na 11 utkání za sezónu)
2.1.3. Rozhodčí, kteří jsou držiteli licence „B“, budou automaticky držiteli licence „C“.
2.2. Směrnice č.4/2014 Náhrady rozhodčích a kvalifikace
2.2.1. Úpravu vzorečku pro výpočet požadovaného počtu rozhodčích na jednorázové akce ČAST do
podoby „počet stolů x 2 +2“
2.2.2. Zjednodušení náhrad vrchnímu rozhdočímu a jeho zástupcům na jednorázových akcích
řízených ČAST do paušální podoby pro vrchního rozhodčího a jeho zástupce
2.2.3. Neurčování minimální výše náhrad vrchním rozhodčím a rozhodčím, stejně tak potřebu dané
licence pro soutěže, které jsou řízeny KSST nebo RSST.
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2.3. Směrnice č.2/2012 Žluté karty
2.3.1. Úprava finančních trestů za obdržené žluté karty. V případě, že hráč/ka obdrží 7 žlutých karet,
bude finanční postih ve výši 1500,- Kč nikoliv dosavadních 1000,- Kč.
2.4. Všechny výše uvedené návrhy budou zaslány na VV k projednání a případnému schválení na
následujícím zasedání VV ČAST.

3. Software pro řízení jednorázových akcí ČAST
3.1. Software pro řízení jednorázových akcí bude přístupný dle potřeby pro držitele licence NR řídící
BTM, KT, ŽT a MČR. Konzultace k software bude poskytovat Klára Vaculovičová.
3.2. Od sezony 2016/2017 bude povinnost používat při BTM, ŽT, KT a MČR oficiální software Table
Tennis Tournament Planner (TTTP), jehož uživatelská znalost bude od sezony 2017/2018 povinná
pro všechny držitele licence NR.
3.3. K zaškolení stávajících držitelů licence NR dojde v průběhu sezóny 2016-2017. Všichni držitelé
obdrželi dopis týkající se této záležitosti, který jim byl rozeslán 22. 8. 2016.

4. Školení a semináře rozhodčích v sezóně 2016-2017
Na základě doporučení KM ČAST nepořádat školení rozhodčích při MČR mládeže byla projednána
příprava školení a seminářů rozhodčích v sezóně 2016-2017.
4.1. KR projednala s KM možnosti pořádání školení a seminářů při mládežnických akcích a to
s následujícím závěrem:
4.1.1. KR vyslechla požadavky KM na fungování rozhodčích při MČR a to následovně
4.1.1.1. Při MČR kategorie dorostu a staršího žactva nepořádat školení rozhodčích žádné
licence
4.1.1.2. V případě, že bude nutné při MČR mládeže školení konat, pak jej vypsat pro termín
MČR kategorie mladšího žactva
4.1.1.3. Doporučení pořádat školení nových rozhodčích při kontrolních a žebříčkových
turnajích, na které zároveň chce KM zajistit rozhodčí
4.1.1.4. Uložila: Tomáš Malík: ve spolupráci s předsedou KM Martinem Linertem připravit
finanční kalkulaci varianty č. 1 a varianty č. 2 T: 10. 9. 2016
4.1.2. Reálně jsou možné dvě varianty a to následující:
4.1.2.1. Varianta č. 1: nepořádat při MČR mládeže školení rozhodčích, delegovat rozhodčí
s platnou licencí. Finanční rozdíl, který vznikne díky odměnám delegovaným rozhodčím
nikoliv účastníkům školení, bude vyrovnán za
4.1.2.1.1.

a) zavedením vkladů účastníka MČR ve výši 200,- Kč
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4.1.2.1.2.
4.1.2.2.

b) z finančních prostředků asociace, pakliže tuto variantu schválí VV

Varianta č. 2: zachovat stávající systém školení při MČR

4.1.2.3. KR navrhuje uspořádání školení rozhodčích A nebo B při kontrolních a žebříčkových
turnajích
mládeže,
které
jsou
naplánovány
v následujících
termínech:
3. 12. 2016, 17-18. 12. 2016, 8-9. 4. 2017
4.1.2.3.1.
Uložila: Klára Vaculovičová: po dohodě s předsedou KM vypsat na dané
termíny školení pro jednotlivé licence T: 3. 10. 2016
4.2. KR schválila Zrušení certifikátů rozhodčího, s tím, že KR ČAST vystaví certifikát rozhodčího pouze
na požádání absolventa školení, semináře. Certifikáty nebudou vystavovány od 1. 10. 2016
4.3. Od 1. 10. 2016 bude převedena administrativa školení a semináře všech licencí rozhodčích na Kláru
Vaculovičovou
4.3.1. Uložila: Tomáš Malík: zajistit Kláře Vaculovičové kontakty na administrátora e-learningu
Josefa Smetana. T: 15. 9. 2016
4.3.2. Uložila: Tomáš Malík: zařídit odstávku e-learningu v červencovém měsíci T: 15. 9. 2016
4.4. Aktualizace a úpravy v rámci udělování licence C a to v následující podobě:
4.4.1. A schválila aktualizace otázek pro e-learning od 1. 10. 2016.
4.4.1.1.
Uložila: Tomáš Malík: zaslat administrátorovi e-learningu Ing.Josefu Smetanovi
aktualizované otázky. T: 15. 9. 2016
4.4.2. Aktualizace manuálu e-learning školení rozhodčích licence C
4.4.2.1. Uložila: Tomáš Malík: po domluvě s administrátorem e-learningu Ing. Josefem
Smetanou aktualizovat manuál e-leraningu pro školení a doškolení licence C otázky. T:
15. 9. 2016
4.5. Instruktážní video pro školení rozhodčích
4.5.1. Uložila: Roman Klecker: připravit scénář zápasu, podle kterého by bylo video pořízeno, tak
aby bylo možné video využít při školení rozhodčích v roce 2017. Instruktáž by měla obsahovat
všechny možné situace, které mohou při zápase nastat, stejně tak s komentářem rozhodčího proč
rozhodl tak, jak rozhodl. T: 31. 12. 2016

5. Mezinárodní rozhodčí
5.1. Od 1. 9. 2016 dochází ke změně nominačního procesu mezinárodních rozhodčích na akce do
zahraničí. Všichni mezinárodní rozhodčí byli informování prostřednictvím metodického pokynu KR
č.3/2016. Všechny informace týkající se akcí v zahraničí budou zveřejňovány na http://www.pingpong.cz/asociace/komise/komise-rozhodcich/dokumenty/ v sekci „rozhodčí s mezinárodní licencí“.
5.2. Přihlášky na vybrané akce budou rozhodčí zasílat e-mailem na adresu předsedy komise rozhodčích,
který všechny přihlášky zpětně potvrdí.
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5.3. Nominace na dané mezinárodní akce budou zveřejňovány v dokumentu: „Kalendář akcí pro
mezinárodní rozhodčí“ na webu ČAST v dokumentech komise rozhodčích a složce „Rozhodčí
s mezinárodní licencí“.
5.4. Uložila: Roman Klecker: změnit podmínky financování účasti mezinárodních zahraničních akcí.
Oznámit podmínky na webu ČAST. T: 30. 9. 2016

6. Seznamy vrchních rozhodčích, zástupců vrchních rozhodčích, školitelů a hodnotitelů
6.1. Projednala a schválila seznamy vrchních rozhodčích, zástupců vrchních rozhodčích, školitelů a
hodnotitelů pro sezónu 2016-2017 a to s následujícími změnami
6.2. Úpravu struktury seznamu vrchních rozhodčích ČAST, kdy od sezóny 2016-2017 sjednocuje
seznamy vrchních rozhodčích a jejich zástupců do seznamu aktivních vrchních rozhodčích (NR).
Nebude rozlišena pozice vrchní rozhodčí, zástupce vrchního rozhodčího
6.3. Zařazení všech rozhodčích, kteří byli v sezóně 2015-2016 uvedeni na seznamu vrchních rozhodčích,
nebo seznamu zástupců vrchních rozhodčích do seznamu aktivních vrchních rozhodčích (NR) pro
sezónu 2016-2017
6.4. Zařazení Jana Vrabce do seznamu hodnotitelů
6.5. Zařazení Zdeňka Jiráska a Pavla Kafky do seznamu školitelů, dále zařazení Pavla Halase do oblasti
školení soutěžního řádu

7. Centrální registr ČAST
7.1. Seznam rozhodčích je od 28. 7. 2016 veden přes Centrální registr ČAST.
7.2. Další požadavky na zjednodušení práce komise rozhodčích prostřednictvím centrálního registru
ČAST, které byly předloženy VV a RIK jsou odvislé od jednání VV a RIK. V této souvislosti však
nelze předpokládat, že by se dané záležitosti promítly do průběhu sezóny 2016-2017.
7.3. V rámci metodického pokynu KR ČÁST č. 5, který bude zároveň organizačními pokyny pro vrchní
rozhodčí, kteří jsou delegováni k řízení dlouhodobých soutěží upozornit na změnu formátu seznamu
rozhodčích prostřednictvím centrálního registru ČAST s požadavkem na všechny rozhodčí na
aktualizaci kontaktních údajů a to především mobilní telefon a e-mail.
7.4. Uložila: Tomáš Malík: upravit na webu ČAST odkaz na seznam rozhodčích, tak aby bylo možné
odkazem přejít na seznam rozhodčích v centrálním registru ČÁST. Stávající odkaz přenáší na
neaktualizovanou verzi seznamu, jehož editace byla ukončena k 31. 7. 2016. T: 15. 9. 2016
7.5. Uložila: Tomáš Malík: zřídit Kláře Vaculovičové přístup do správy rozhodčích v rámci Centrálního
Registru ČAST T: 15. 9. 2016
7.6. Uložila: Tomáš Malík: zavedení automatizovaných kontrol na přítomnost licencovaných
rozhodčích a rozhodčích u stolu na ligových utkáních a to prostřednictvím centrálního registru, tak
aby bylo umožněno a zviditelnit vrchního rozhodčího a rozhodčí u stolu. T: 15. 9. 2016
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8. Různé
8.1. KR projednala a schválila proplacení poplatku za zkoušky na mezinárodního rozhodčího:
HALASOVÁ Anna, HOVORKOVÁ Tereza, KALISTA Ondřej, ŠIŠMA Pavel ve výši 720,- Kč na
osobu.
8.1.1. Uložila: Tomáš Malík: proplacení výše uvedené částky novým mezinárodním rozhodčím T:
15. 9. 2016
8.2. KR projednala stav nových odznaků pro rozhodčí. Distribuce nových odznaků byla zahájena během
turnaje Czech Open v Olomouci.
8.3. KR projednala možné formy propagačních předmětů ČAST pro zahraniční rozhodčí, kteří se účastní
mezinárodních turnajů v České republice. K dispozici budou barevné odznáčky, které bude možné
prostřednictvím pověřené osoby zajistit pro propagaci České asociaci stolního tenisu a rozhodčích
na turnajích v zahraničí a mezinárodních turnajích, jejichž organizátorem je Česká asociace stolního
tenisu
8.4. KR projednala aktualizaci tištěných vydání soutěžního řádu, pravidel, handbooku for match offcials.
Aktuální verzi soutěžního řádu je možné zajistit prostřednictvím Pražského svazu stolního tenisu.
Aktualizace tištěné verze pravidel stolního tenisu a dokumentu pro mezinárodní rozhodčí
„Handbook for match official“ byla odložena.
8.5. KR projednala webové menu v rámci složek KR ČAST na webu www.ping-pong.cz
8.6. KR projednala a doporučila zařadit všechny turnaje, které jsou zařazeny do žebříčku mládež ČAST
do seznamu turnajů, kde bude zajišťovat vrchní rozhodčí a jejich zástupce KR ČAST
8.7. KR vyjádřila poděkování Pavlu Jirsovi za odvedenou činnost pro KR ČÁST. Dosavadní člen KR
ukončil na vlastní žádost činnost v komisi k 30. 6. 2016. Na pozici člena zodpovídajícího za úsek
školení, seminářů a vzdělávání rozhodčích byla KR doporučena a VV ČAST schválena Klára
Vaculovičová.
8.8. KR projednala výklad pravidla čl. 3.5.1 pravidel stolního tenisu: „Rady hráčům“, kdy toto pravidlo
od 1. 10. 2016 radikálně mění svoje znění.
8.8.1. Uložila: Roman Klecker, Klára Vaculovičová: vypracovat metodický pokyn spojený s
výkladem ke změně pravidla 3.5.1 pravidel stolního tenisu T: 25. 9. 2016
Jednání ukončeno 3. 9. 2016 ve 23:15.
Nadcházející jednání KR ČAST se uskuteční v rámci mezinárodních turnajů Czech Open v Hodoníně (únor
2017), nebo v Olomouci (srpen 2017).
V Praze, 12. 9. 2016
Tomáš Malík
předseda KR ČAST
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