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:
Přítomni:
Hosté:

čtvrtek 24. 8. 2017 od 20:15 v rámci ITTF World Tour Olomouc Czech Open 2017
Tomáš Malík Tomáš (předseda KR)
Roman Klecker, Klára Vaculovičová, Josef Vítek (členové KR),
Zbyněk Špaček (předseda VV)
Bohumský Petr (místopředseda VV ČAST)
Henžel Miroslav (předseda RIK)

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 následně specifikován.

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Personální obsazení KR ČAST a oblasti daných členů KR v sezóně 2017-2018
Úkoly z jednání KR 3. 9. 2016
Aktualizace stávajících směrnic ČAST
Software pro řízení jednorázových akcí ČAST
Školení a semináře rozhodčích v sezóně 2017-2018
Mezinárodní rozhodčí
Seznamy vrchních rozhodčích, zástupců vrchních rozhodčích, školitelů a hodnotitelů
Centrální registr ČAST
Různé

1. Personální obsazení KR ČAST a oblasti daných členů KR v sezóně 2017-2018
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. vedení databáze udělených žlutých a červených karet v soutěžích řízených ČAST
1.1.4. administrativa webové sekce KR ČAST na webových stránkách www.ping-pong.cz
1.1.5. příprava a průběžné čerpání rozpočtu KR ČAST v daném kalendářní období
1.1.6. 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
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1.2. Roman Klecker:
1.2.1. kontaktní osoba pro mezinárodní akce, kromě nominací na akce mezinárodních
rozhodčích v zahraničí
1.2.2. zajištění aktualizace veškerých změn souvisejících s pozicí rozhodčích vydaných
URC ITTF
1.2.3. příprava návrhu rozpočtu KR ČAST v oblasti finančních požadavků na zajištění
příspěvku na cestu pro mezinárodní rozhodčí účastnící se akcí v zahraničí
1.2.4. průběžná aktualizace zkušebních otázek licence NU, A, B, C
1.2.5. aktualizace otázek pro školení a semináře. Aktualizovaný otázky pro licenci A, B, C.
Zbývá aktualizovat a naformátovat otázky pro licenci NU
1.2.6. osoba zodpovědná za tvorbu příležitostného zpravodaje pro rozhodčí
1.2.7. kontrola plnění účastníka dlouhodobých soutěží ČAST: zajištění rozhodčích licence
„C“ na domácí utkání
1.3. Klára Vaculovičová:
1.3.1. kontaktní osoba pro školení a seminářů rozhodčích všech licencí včetně licence C
1.3.2. kontaktní osoba pro práci se softwarem Table Tennis Tournament Planner (TTTP)
1.3.3. průběžná aktualizace seznamu rozhodčích v rámci registru ČAST
1.3.4. zajištění rozhodčích ke stolu pro akce, při nichž se bude konat školení nebo seminář
1.3.5. vytvoření příručky pro rozhodčí s licencí NR, ve spojitosti s přechodem na software
Table Tennis Tournament Planner v rámci veškerých jednorázových akcí ČAST
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. Úkoly z jednání KR 3. 9. 2016
2.1.

Uložila: Roman Klecker: aktualizovat otázky pro školení a semináře licence NU.
T: 31. 12. 2016. SPLNĚNO.

2.2.

Uložila: Roman Klecker: aktualizovat dokument pro zasílání zpráv z mezinárodních
akcí. T: 30. 11. 2016. SPLNĚNO. BUDE ZNOVU ROZESLÁNO
MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM SPOLU S DALŠÍMI MATERIÁLY NA ROK
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2018 A TO VČETNĚ DOKLADU, JEHOŽ PROSTŘEDNITVÍM JE
PROPLACEN PŘÍPADNÝ PŘÍSPĚVEK NA CESTU PŘI AKCÍCH
V ZAHRANIČÍ.
2.3.

Uložila: Roman Klecker: změnit podmínky financování účasti mezinárodních
zahraničních akcí. Oznámit podmínky na webu ČAST. T: 30. 9. 2016. TENTO ÚKOL
BUDE AKTUALIZOVÁN VE SPOJITOSTI S ČINNOSTÍ MEZINÁRODNÍCH
ROZHODČÍCH NA AKCÍCH V ZAHRANIČÍ OD ROKU 2018. NOVÝ TERMÍN
PRO SPLNĚNÍ: 30.11.2017

2.4.

Uložila: Klára Vaculovičová: vytvoření příručky pro rozhodčí s licencí NR s důrazem
na práci se softwarem Table Tennis Tournament Planner (TTTP). T: 30. 11. 2016
PŘÍRUČKA PROBÍHÁ ZÁVĚREČNOU RECENZÍ A BUDE PŘIPRAVENA
K VYDÁNÍ NEJPOZDĚJI V TERMÍNU 1. 10. 2017

2.5.

Uložila: Tomáš Malík: ve spolupráci s předsedou KM Martinem Linertem připravit
finanční kalkulaci pro mládežnické akce a chystaná školení a semináře rozhodčích.
Varianta č. 1 (varianta bez školení a seminářů rozhodčích s delegovanými rozhodčími) a
varianta č. 2 (školení a semináře rozhodčích s minimálním počtem delegovaných
rozhodčích). T: 10. 9. 2016 SPLNĚNO. SCHVÁLENA VARIANTA Č.2

2.6.

Uložila: Klára Vaculovičová: po dohodě s předsedou KM vypsat na dané termíny
školení pro jednotlivé licence rozhodčích, a to včetně místa konání. T: 3. 10. 2016
SPLNĚNO A ZAPRACOVÁNO DO TERMÍNOVÉ LISTINY ŠKOLENÍ A
SEMINÁŘŮ ROZHODČÍCH PRO SEZÓNU 2016-2017

2.7.

Uložila: Tomáš Malík: zařídit Kláře Vaculovičové zajistit kontakty na administrátora
e-learningu Josefa Smetana. T: 15. 9. 2016. SPLNĚNO

2.8.

Uložila: Tomáš Malík: zařídit odstávku e-learningu v červencovém měsíci T: 15. 9.
2016 SPLNĚNO, ODSTÁVKA E-LEARNINGU BUDE PROVEDENA OD 1.7. DO
15.8.
Uložila: Tomáš Malík: zaslat administrátorovi e-learningu Ing.Josefu Smetanovi
aktualizované otázky. T: 15. 9. 2016 SPLNĚNO

2.9.
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2.10.

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. SPLNĚNO

2.11.

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. KR
ROZHODLA O ZRUŠENÍ TOHOTO BODU, S TÍM, ŽE KR CHCE PRIMÁRNĚ
VYUŽÍVAT MATERIÁLU URC ITTF, KTERÉ DANÉ SITUACE JASNĚ A
SROZUMITELNĚ ZNÁZORŇUJE.

2.12.

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. SPLNĚNO

2.13.

Uložila: Tomáš Malík: zřídit Kláře Vaculovičové přístup do správy rozhodčích v rámci
Centrálního Registru ČAST T: 15. 9. 2016. SPLNĚNO

2.14.

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. TRVÁ. AKTUÁLNĚ SPOJENO
S INOVACEMI V RÁMCI REGISTRU ČAST KR ČAST DALA PODKLADY
RIK, KTERÁ NA JEJICH ZÁKLADĚ ZAPRACUJE DO STISU

2.15.

Uložila: Tomáš Malík: proplacení výše uvedené částky novým mezinárodním
rozhodčím T: 15. 9. 2016. SPLNĚNO. ČÁSTKY ZA ÚČAST NA ZKOUŠKÁCH
INTERNATIONAL UMPIRE (Halasová, Hovorková, Kalista, Šišma) BYLY
ROZHODČÍM PROPLACENY

2.16.

Uložila: Roman Klecker, Klára Vaculovičová: vypracovat metodický pokyn spojený
s výkladem ke změně pravidla 3.5.1 pravidel stolního tenisu T: 25. 9. 2016.
SPLNĚNO, VYDÁNO JAKO METODICKÝ POKYN Č. 6 2016, DNE 28. 9. 2016.
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3. Aktualizace stávajících směrnic ČAST
KR ČAST projednala návrhy na úpravu stávajících směrnic ČAST a to následovně:
3.1. Směrnice č.5/2016 O udělování licencí a školení rozhodčích
3.1.1.
KR ČAST projednala situaci ohledně udělování a prodlužování licence C a
doporučuje na základě častých připomínek uchazečů o licenci C upravit a co
možná nejvíce zjednodušit proces školení a semináře výše uvedené licence.
Aktuální situace je odvislá od znění smlouvy mezi ČAST a KSST Liberec, který
je zodpovědný za administraci tohoto školení.
3.1.2.
Uložila: Klára Vaculovičová: připravit návrh na zjednodušení udělování a
prodlužování licence C, tak aby mohl být předán k projednání VV ČAST na
následujícím zasedání. T: 8. 9. 2017
3.1.2.1. Zveřejnit na webových stránkách asociace struktura a schéma licencí
rozhodčího. Uložila: Klára Vaculovičová. T: 30. 9. 2017
3.2. Směrnice č.6/2016 Náhrady rozhodčích a kvalifikace
3.2.1.
KR doporučuje VV ČAST rozšířit bod 2.1 výše uvedené směrnice o položku
vrchní rozhodčí (třídenní akce) a zástupce vrchního rozhdočího (třídenní akce) a
to do následující podoby:

jednodenní akce
dvoudenní akce
třídenní akce

vrchní rozhodčí

zástupce vrchního rozhodčího

1200
2600
3200

900
2000
2400

3.3. KR projednala návrh na zvýšení odměny za činnost rozhodčím, kteří podle stávající
směrnice dostávají 500,- za den.
3.3.1. Uložila: Klára Vaculovičová: Připravit tento bod jako podklad pro následující
jednání VV. T. 8. 9. 2017
3.4. Uložila: Tomáš Malík: Výše uvedené návrhy zaslat na VV k projednání a případnému
schválení na následujícím zasedání VV ČAST. T: 8. 9. 2017

4. Software pro řízení jednorázových akcí ČAST
4.1. Software pro řízení jednorázových akcí bude přístupný pro všechny držitele licence NR.
Konzultace k software bude i nadále poskytovat Klára Vaculovičová.
4.2. Programu Table Tennis Tournament Planner (TTTP) je plně uživatelsky připraven pro
rozhodčí s licencí NR na všechny jednorázové akce řízené ČAST, kdy KR plně využívá
zpětné vazby od vrchních rozhodčích z turnajů v sezóně 2016-2017. I díky tomuto bude vše
Stránka 5 z 10

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

zohledněno v připravované uživatelské příručce pro uživatele programu TTTP, která
prochází závěrečnou recenzí. Předpoklad zveřejnění této příručky je nejpozději k 1. 10.
2017.
4.2.1. Uložila: Klára Vaculovičová: vydat pro rozhodčí s licencí NR uživatelskou
příručku k programu Table Tennis Tournament Planner (TTTP) T: 30. 9. 2017
4.3. Stejně jako v sezóně 2016-2017, tak i v sezóně 2017-2018 je povinností vrchních
rozhodčích na akcích řízených ČAST používat oficiální software Table Tennis Tournament
Planner (TTTP).
4.4. Vzhledem ke smlouvě a autorským právům na daný program připravit od sezóny 2018-2019
dokument, jímž držitelé licence k tomuto programu stvrdí nešíření licence a softwaru bez
vědomí KR ČAST
4.5. Během sezóny 2017-2018 připravit webovou aplikaci, přes kterou by byly všechny výsledky
aktuálně zveřejňovány na webových stránkách asociace. Předpoklad uvedení aplikace do
zkušebního režimu je do konce roku 2017, tak aby mohl být zkušební provoz vyzkoušen
během MČR dospělých 2018.
4.5.1. Uložila: Klára Vaculovičová: Ve spolupráci s Petrem Bohumským připravit
webovou aplikaci pro průběžné zveřejňování výsledků z jednorázových akcí. T:
31.12.2017

5. Školení a semináře rozhodčích v sezóně 2017-2018
5.1. Základní bodem pro přípravu školení a seminářů rozhodčích bude dohoda mezi KR a KM
ze dne 3.9.2016, tedy nepořádat školení rozhodčích při MČR mládeže s výjimkou MČR
mladšího žactva, byla projednána příprava školení a seminářů rozhodčích v sezóně 20172018
5.2. KR projednala větší možnosti šíření informaci o chystaných školeních a seminářích
rozhodčích prostřednictvím facebookových stránek ČAST a to od sezóny 2017-2018
prostřednictvím pracovníků mediální komise ČAST.
5.3. V sezóně 2017-2018 se předpokládá uspořádání následujícího počtu školení:

školení

seminář

NR

1

prodloužení probíhá dle znění směrnice č.5/2016 a bodu č.4

NU

1

1

A

1

1

B

3

2

licence

Stránka 6 z 10

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

C

průběžně v rámci e-learningu

5.4. Termínový plán školení a seminářů na první pololetí roku 2018 bude zveřejněn počátkem
roku 2018, kdy příprava je odvislá od potvrzení termínů a míst konání, při kterých se mají
školení a semináře konat.
5.4.1. KR projednala aktuální nevyhovující stav k přípravám školení, seminářů a všeobecně
zajišťování akcí, které jsou organizovány KVS a KML. KR žádá, aby VV ve
spolupráci s příslušnými komisemi stanovil jasný časový harmonogram pro pořádání
kontrolních turnajů, výběrových turnajů, žebříčkových turnajů ad., pro které KVS a
KML poté požaduje rozhodčí. V současné situaci není KR adekvátně reagovat na dané
požadavky, neboť daný systém neodpovídá časovým možnostem KR, tak aby KR byla
schopna zajistit rozhodčí na daný turnaj, či v rámci turnaje uspořádat školení.
5.5. Školení plánovaná do konce roku 2017:
5.5.1. licence NR v termínu 14-15. 10. 2017 v Praze
5.5.1.1. Zveřejnit pozvánku včetně požadavků na uchazeče pro školení rozhodčích
licence NR. Uložila: Klára Vaculovičová. T: 10. 9. 2017
5.5.2. licence B v jednom termínu žebříčkového turnaje mládeže, které jsou naplánovány
na termíny 2. 12, 16. 12 a 17. 12. Kdy KR bude preferovat termín 2. 12. 2017.

6. Mezinárodní rozhodčí
6.1. Připravit požadavky pro uchazeče na zkoušky o licenci IU „International Umpire“, které se
uskuteční v prvním pololetí roku 2018, kdy KR rozhodla:
6.1.1. tyto zkoušky proběhnou ve stejný den, jako seminář rozhodčích licence B v Praze
s předpokladem konání v průběhu dubna 2018
6.1.2. uchazeči o licenci IU obdrží test v originálním anglickém znění zaslaném ze
sekretariátu ITTF
6.1.3. další požadavky budou zveřejněny po zaslání materiálů ze sekretariátu ITTF
6.2. Projednal stav přihlášky Kláry Vaculovičové na školení licence IR „International Referee“,
kdy školení má proběhnout na podzim roku 2017. Přihláška byla URC ITTF přijata. Termín
a místo konání je odvislé od rozhodnutí URC ITTF, kdy jsou momentálně dvě možnosti: 6.9.10.2017 (Egypt) nebo 23.-26.11.2017(Rakousko).
6.3. KR vzala na vědomí informaci o chystaném projektu ITTF „Young Umpires Project Youth
Olympic Games Buenos Aires 2018“. Po zaslání informací ze sekretariátu ITTF budou
rozeslány další informace potenciálním kandidátům.
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7. Seznamy vrchních rozhodčích, zástupců vrchních rozhodčích, školitelů a
hodnotitelů
7.1. KR rozhodla o zrušení seznamu vrchních rozhodčích, kdy tento seznam plně odpovídá
držitelům licence NR, jenž je zveřejněn a průběžně aktualizován v seznamu rozhodčích
v registru ČAST a není jej třeba udržovat duplicitně.
7.2. KR schválila rozšíření seznam hodnotitelů a školitelů o následující jména
7.2.1. hodnotitele: Beneš Jan
7.2.2. školitelé: Vrabec Jan (specializace pravidla stolního tenisu)
7.3. KR projednala seznam rozhodčích s licencí NR, na základě seznámení se softwarem Table
Tennis Tournament Planner (TTTP). Vzhledem k aktuálnímu stavu softwarového vybavení
a uživatelské příručky následně KR rozhodla, že všem současným držitelům licence NR,
prodlouží licenci NR na následující tři roky tj. 30.6.2020 a poté bude seznam podmínek
stanovené směrnicí ČAST.

8. Centrální registr ČAST
8.1. KR vzala na vědomí informaci předsedy KR z jednání s předsedou RIK a členy RIK
ohledně dalších požadavků KR na další zjednodušení administrace v rámci práce KR a
informovanosti rozhodčích, zejména ve věci delegace vrchních rozhodčích dlouhodobých
soutěží
8.2. Od sezóny 2017-2018 budou delegace vrchních rozhodčích vytvářeny přes Registr ČAST,
kdy je zároveň domluvena plná informovanost o veškerých termínových změnách, stejně
tak změnách delegací přes centrálně generovaný e-mail.
8.2.1. Uložila: Tomáš Malík: zaslat všem rozhodčím, aby si aktualizovali své mailové
adresy v rámci registru ČAST. T: 10.9.2017
8.2.2. Uložila: Tomáš Malík: připravit a vydat informaci ke změnám delegacím
prostřednictvím registru a zejména změnám administrace týkající inovací
v registru ČAST. T: 10.9.2017
8.3. Během sezóny 2017-2018 se výhledově počítá s následujícími inovacemi:
8.3.1. Export seznamu rozhodčích do excelu pro potřeby dalších úseků asociace (VV, KR,
KSST, RSST). Termínový předpoklad v průběhu listopadu 2017.
8.3.2. Možnost v seznamu rozhodčích administrovat rozhodčí licence „K“ pro krajské
svazy. Termínový předpoklad v průběhu listopadu 2017.
8.3.3. Spuštění automaticky generovaného mailu týkající se oznámení o změně termínu
utkání, času utkání, změně herny, změně delegovaného rozhodčího. Termínový
předpoklad do konce září 2017.
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8.3.4. Ve spojitosti s delegacemi vrchních rozhodčích na sezónu 2017-2018 bude od sezóny
2018-2019 upraven a zjednodušen dotazník pro vrchní rozhodčí, který bude
zpřístupněn v momentě, kdy budou nahrána všechna přihlášená mužstva do
příslušných ligových soutěží.
8.3.5. Příprava přihlašovacího formuláře v rámci registru ČAST pro BTM ČR a další
jednorázové akce. Termínový předpoklad na rozmezí měsíce října a listopadu 2017.
8.3.6. Příprava online zápisu pro utkání dlouhodobých soutěží
8.3.6.1. KR připraví pro RIK specifikaci přestupků za udělené žluté karty. Uložila:
Tomáš Malík: T: 10.9.2017

9. Různé
9.1. KR dále projednala:
9.1.1. stav materiálového vybavení (karty, měrky, losovátka, kravaty, šátky, odznaky).
Daný materiál bude možné zakoupit během akcí, při kterých se bude konat školení
nebo seminář rozhodčích. Individuálně pak dohodě s kontaktní osobou, kterou pro
tento úsek byla jmenována: Klára Vaculovičová.
9.1.2. aktualizace pravidel stolního tenisu ČAST, včetně změn, který byly schváleny na
kongresu ITTF při MS v Düsseldorfu. Vydání aktualizace proběhne v době, kdy budou
zveřejněny změny z kongresu ITTF. V této souvislosti budou opraveny body pravidel
ČAST, které jsou psány kurzívou jako odlišnosti, schválené pro soutěže řízené ČAST.
Uložila: Roman Klecker, Klára Vaculovičová. T: 31. 12. 2017
9.1.3. činnost rozhodčích v sezóně 2016-2017. V návaznosti na některé problémy, které se
vyskytly, požádá KR STK, aby STK či ředitel ligových soutěží zveřejňovali hráče
startující na střídavý start, kteří již v dalším utkání nemohou za dané mužstvo
nastoupit. Uložila: Tomáš Malík: Projednat s STK a ředitelem ligových sledování a
zveřejňování tabulky hráčů se střídavým startem s počtem utkání do kterých hráč
nastoupil během dlouhodobých soutěží. T: 10.9.2017
9.1.4. na základě množících se dotazů na pravidla hry tělesně postižených v soutěži
zdravých. Rozhodla o vydání upřesňujících pokynů v této záležitosti. Uložila: Roman
Klecker, Klára Vaculovičová. T: 30.9.2017
9.1.5. vytvoření seznamu, ve kterém by byly uvedeny všechny věci, které by s sebou měl
mít vrchní rozhodčí, či rozhodčí na turnaj nebo utkání. Uložila: Roman Klecker,
Klára Vaculovičová. T: 30.9.2017
9.1.6. možnost sjednocení oblečení rozhodčích na akcích, které jsou pod hlavičkou ITTF
nebo ETTU a ČAST
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9.1.7. vydávání zpravodaje rozhodčích s aktuálními otázkami z oblasti rozhodčích. První
číslo tohoto zpravodaje bude zveřejněno počátkem října 2017. Uložila: Roman
Klecker. T: 30.9.2017
9.1.8. stav rozpočtu KR v roce 2017 a přípravu rozpočtu na rok 2018. Uložila: Tomáš
Malík: připravit rozpočet KR na rok 2018. T: 30. 11. 2017
9.1.9. kontrolu plnění povinností pořádajícího mužstva zajistit rozhodčí ke stolu, dle čl. 336
písmene „g“ soutěžního řádu v sezóně 2016-2017. Na základě daných skutečností se
rozhodl tuto kontrolu provést i v sezóně 2017-2018, s tím, že od sezóny 2018-2019
bude toto nedodržování finančně penalizováno. Návrh pořádkové pokuty připraví KR
do 30.4.2018.
9.1.9.1. Uložila: Roman Klecker, Tomáš Malík. Připravit návrh na pořádkové
pokuty za neplnění čl. 336 písmene „g“, tak aby tento návrh mohla projednat
STK před schválením rozpisu ligových soutěží pro sezónu 2017-2018. T: 31.
3. 2018
Jednání ukončeno ve 22:45.
V Praze, 8. 9. 2017
Tomáš Malík
předseda KR ČAST
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