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METODICKÝ POKYN KR ČAST
č. 4 2017: Organizační pokyny pro vrchní rozhodčí extraligy žen a
ligových soutěží řízených ČAST v sezóně 2017-2018
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Komise rozhodčích ČAST Vás delegovala k řízení utkání ligových soutěží mužů a žen
ve stolním tenisu pro sezónu 2017 - 2018.
KR ČAST Vám chce poděkovat za práci, kterou jste vykonali pro stolní tenis v loňské
sezóně. Jménem KR ČAST se Vám musím omluvit, jestliže jsem opět nevyhověl některým vaším
požadavkům, které jste uvedli v dotazníku rozhodčího na sezónu 2017-2018.
Bohužel, souhrn Vašich požadavků značně převýšil počet vrchních rozhodčích ochotných
rozhodovat ligové soutěže. Snahou bylo co možná nejvíce vyjít vstříc ve vašich požadavcích, ne
vždy se tomu však podařilo vyhovět a to zejména v oblastech, kde je velmi vysoký počet ligových
mužstev (Praha, Ostravsko), ale i naopak v oblastech, kde je situace s počtem vrchních rozhodčích
velmi kritická (Zlínsko). Zásadním problémem, pak je poté situace, kdy domácí mužstvo není
schopno dodat ani po několikeré výzvě rozhodčího s licencí „B“, který by byl ochoten jejich utkání
odřídit.
Na základě výše uvedeného jsme poté i v sezóně 2017-2018 museli přistoupit na delegování
náhradníka na více utkání se společným časem a v různých oddílech, popř. delegovat náhradníka z
domácího oddílu, popř. nedelegovat náhradníka vůbec a dát za povinnost domácímu oddílu zajistit
náhradníka v případě, že se vrchní rozhodčí omluví.
Věřím, že se v případě potíží mezi sebou rozumně domluvíte.
Jelikož veškeré dostupné informace jsou k dispozici na webových stránkách ČAST, připomínám
pouze nejdůležitější body:
➢ K utkání se dostavte nejpozději 30 minut před jeho zahájením v předepsaném úboru
(tmavomodré sako, světle-modrá košile, kravata, šedé kalhoty nebo sukně, lehká
společenská obuv /mokasíny nebo botasky / a odznak rozhodčího), v opačném případě není
domácí oddíl povinen Vám vyplatit odměny.
➢ Odměny se vyplácejí po skončení utkání. Upozorňuji vedoucí pracovníky domácích
družstev, že totéž platí o rozhodčích, které si zajišťuje oddíl sám a je jejích povinností s
těmito „Organizačními pokyny“ tyto rozhodčí seznámit.
➢ Vrchní rozhodčí převezme od vedoucího pracovníka domácího družstva „Zápis o utkání“.
➢ Převzít od vedoucích družstev sestavy a soupisky (ponechat si je u sebe do skončení utkání)
a provést kontrolu totožnosti hráčů; nepřipustit ke hře hráče, neuvedené na soupisce, hráče,
u nichž nebylo možno provést kontrolu totožnosti z důvodu chybějícího dokladu a hráče,
jejichž totožnost by jasně neodpovídala předloženému dokladu.
➢ Pokud nastane situace, kdy v extralize nastoupí mužstvo pouze o dvou hráčkách, vrchní
rozhodčí tuto skutečnost zaznamená do kolonky „připomínky vrchního rozhodčího“, kdy o
postihu nesplnění podmínky stanovené rozpisem extraligy žen (bod 13 písmeno d) rozhodne
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řídící svaz. Utkání se i za této okolnosti vždy odehraje, tak jako standartní utkání extraligy
žen.
Poznámka č. 1 (Sestavy pro utkání): Dle čl. 329.03 SŘ mají být sestavy pro dvouhry předkládány
bezprostředně po dohrání čtyřher!!! Nikoliv spolu se sestavami pro čtyřhru před zahájením
samotného utkání. Podrobněji popisuje níže uvedený čl. 329.03 SŘ. Rovněž se prosím dbejte
zvýšenou pozornost znění čl. 316.05.
Poznámka č. 2 (Kontrola totožnosti hráčů): Kontrolu totožnosti provádějte dle čl. 329.05 SŘ a níže
uvedených poznámek, které jsou dále podrobněji popsány v čl. 338.02, čl. 109.01 a poznámce č. 1
tohoto článku.
➢ Vrchní rozhodčí zapíše jméno a typ licence rozhodčího do patřičné kolonky v „Zápise o
utkání“.
➢ Nevyplnění této kolonky znamená, že pořadatel tyto rozhodčí nezajistil. Pokud bude jako
rozhodčí hráč, který hraje v daném utkání (3. liga mužů a 2 liga žen), musí mít v případě
rozhodování oblečenou teplákovou soupravu a být držitelem minimálně platné licence
rozhodčího „C“.
➢ Předpis pro vyplňování „Zápisu o utkání“ je uveden v SŘ pro ST. Vyžadujte od pořadatele
jen schválený tiskopis „Zápisu o utkání“. Výsledek utkání se zapisuje ve vztahu k soupeřům
uvedeným v záhlaví zápisu.
➢ Od sezóny 2016/17 mají družstva povinnost oddělit od sebe jednotlivé hrací prostory a hrací
prostory od prostorů pro diváky ohrádkami dle pravidla ST čl. 3.2.3.3, které platí pro ligové
soutěže ČAST, platí bez výjimky.
VZOR VYPLNĚNÍ ZÁPISU O UTKÁNÍ ČAST JE ROVNĚŽ K DISPOZICI NA
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ČÁST A NÁSLEDUJÍCÍM ODKAZE: https://www.pingpong.cz/wp-content/uploads/2017/06/Vzor-vypln%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1pisu-outk%C3%A1n%C3%AD-%C4%8CAST_new.pdf
ŽÁDÁM VÁS O SEZNÁMENÍ S TÍMTO DOKUMENTEM, KDE JSOU VYZNAČENY
VŠECHNY ZÁLEŽITOSTI, KTERÉ SPADAJÍ DO KOMPETENCE VRCHNÍHO
ROZHODČÍ !!!
➢ Upřesňuji, že své připomínky, stejně tak udělené žluté případně červené karty uvádíte do
kolonky „připomínky vrchního rozhodčího“, připomínky vedoucích družstev se píší na
zvláštní přílohu!!! V případě vytvoření přílohy nechte přílohu podepsat vedoucími
družstva, stejně tak nechte napsat vyjádření druhé strany k uvedeným připomínkám.
➢ Vedoucí pracovník domácího družstva si před podpisem zkontroluje, zdali jsou řádně
vyplněny všechny kolonky v „Zápise o utkání“. V opačném případě vyzve vrchního
rozhodčího o doplnění údajů (veškeré pokuty, vyplývající z neúplného vypsání „Zápisu o
utkání“, budou STK ČAST zasílané na domácí oddíl!!!).
➢ Zapište udělené žluté a červené karty s důvodem jejich udělení- př. ŽK – Novák – kopnutí
do ohrádky, v případě nesportovního chování prosím specifikujte konkrétně dané
provinění (vulgární projevy, nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího, aj.)
➢ Žluté a červené karty může udělovat pouze delegovaný vrchní rozhodčí
➢ V případě, že utkání navštíví komisař rovněž uveďte do připomínek vrchního rozhodčího
jméno a příjmení komisaře, který byl na toto utkání vyslán STK ČAST, dále viz čl. 338.02
SŘ
➢ Nežádoucí je vypisování nepodstatných údajů (jako je teplota v herně, nebo síla
osvětlení) a kontrol (mimo kontroly antidopingové), při kterých nebyly zjištěny žádné
závady.
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➢ V případě, že se delegovaný rozhodčí nemůže k utkání dostavit, je povinen požádat
náhradního rozhodčího o zastoupení. Delegovaný rozhodčí následně zašle omluvu na
emailovou adresu předsedy KR ČAST tomas.malik@ping-pong.cz
➢ Jestliže však ani náhradní rozhodčí nemůže řídit utkání, postupují oba týmy podle SŘ pro ST
za použití článku 338.03. V tomto případě zašle delegovaný náhradník vrchního rozhodčího
omluvu na emailovou adresu předsedy KR ČAST tomas.malik@ping-pong.cz

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

NA UTKÁNÍ SI NEZAPOMEŇTE VZÍT:
aktualizovaná Pravidla stolního tenisu ČAST: https://www.ping-pong.cz/wpcontent/uploads/2016/04/Pravidla-ST-k-7.4.2016.pdf
aktualizovaný Soutěžní řád stolního tenisu: https://www.ping-pong.cz/wpcontent/uploads/2017/08/SR_2017_s_dod_1_2_3_4_5.pdf
rozpisy soutěže:
3.1. extraliga žen: https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2017/06/RozpisEL%C5%BD-2017-18.pdf
3.2. 1-3.liga mužů a 1-2. liga žen: https://www.ping-pong.cz/wpcontent/uploads/2017/06/Rozpis-1.-3.-ligy-mu%C5%BE%C5%AF-a-1.-2.-ligy%C5%BEen-2017-18.pdf
bílé, žluté a červené karty
stopky
měrky (plastová a zátěžová) na síťku.
seznam schválených potahů, který je umístěn na webových stránkách ČAST a následujícím
odkaze: https://www.ping-pong.cz/asociace/komise/komise-rozhodcich/dokumenty/ a sekci
„METODICKÉ A ORGANIZAČNÍ POKYNY“
➢ ADRESÁŘE HEREN A ORGANIZAČNÍCH PRACOVNÍKŮ V JEDNOTLIVÝCH
SOUTĚŽÍCH JSOU UVEDENY NA STIS A ODKAZE: http://stis.ping-pong.cz/htm/
➢ KOMPLETNÍ DELEGACE VRCHNÍCH ROZHODČÍCH NA VŠECHNY LIGOVÉ
SOUTĚŽE JSOU ZVEŘEJNĚNY V RÁMCI STIS A JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ,
STEJNĚ TAK NA WEBU ČAST A ODKAZE: https://www.pingpong.cz/dokumenty/delegace-vrchnich-rozhodcich-na-dlouhodobe-souteze-apk-cast-20172018/
➢ AKTUALIZACE DELEGACÍ VRCHNÍCH ROZHODČÍCH BUDE PROBÍHAT
POUZE PŘES CENTRÁLNÍ REGISTR ČAST A STIS !!!

Závěrem Vám KR ČAST přeje pevné nervy při řízení utkání a věříme, že svým přístupem
pomůžete zajistit řádný průběh soutěží a svým vystupováním přispějete k dalšímu zvýšení
autority rozhodčích. Zároveň se těšíme na další spolupráci s Vámi, při zajišťování akci
řízených ČAST.
V Kostelci nad Orlicí, 28. 8. 2017

Česká asociace stolního tenisu, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6-Strahov
tel.: +420 220 511 030, fax: +420 220 513 597 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cstv.cz

3/3

