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Zpravodaj rozhodčích ČAST č. 2
Milé kolegyně a kolegové rozhodčí,
vítám vás u druhého čísla Zpravodaje, který obsahuje krom jiného seznam školení a seminářů pro
rozhodčí ČAST v roce 2018 a více se také zaměřuje na řešení složitějších situací při řízení
mistrovských utkání. Dle zpráv komisařů ČAST totiž dochází poměrně často k chybným
rozhodnutím vrchních rozhodčích. Závěrem několik zpráv z ITTF a pravděpodobná podoba
příštích uniforem rozhodčích ITTF.
KR ČAST

Poděkování za vaše zapojení na významných akcích ČAST
Milí přátelé,
dovolte mi využít možnosti obrátit se na vás s upřímným poděkováním za
z rozhodcovského hlediska dokonale zvládnuté mládežnické Czech Open v Hodoníně včetně
kvalifikace na Olympijské hry mládeže a mistrovství České republiky dospělých a juniorů do 21
let v Praze.
Jsem přesvědčený, že kvalita práce rozhodčích u stolu se za poslední roky významně
zlepšila, a to zejména díky získaným zkušenostem z velkých turnajů. Jsem docela hodně pyšný,
že právě v našem svazu mají rozhodčí pro rozvoj a činnost mnohem lepší podmínky než jinde ve
světě. Ať už se jedná o systém vzdělávání, o řadu významných akcí pořádaných u nás nebo o
možnost účastnit se turnajů v zahraničí, kde jsou naši rozhodčí stále více žádáni.
Jsem moc rád, že se i naše asociace může spolehnout na vaše nadšení a nezištné zapojení
do práce rozhodčích. Nejedná se pouze o tři nejvýznamnější akce na počátku roku zmíněné
v úvodu, ale i řízení dlouhodobých soutěží, turnajů, mezistátních utkání, kterých je celá řada.
Nicméně očekávám, že ve svých diářích zohledníte zejména naše vrcholné mezinárodní akce,
kterými pro naši asociaci jsou Czech Open mládeže v Hodoníně každý únor a Czech Open
v Olomouci každý srpen. Příští rok v červenci navíc mistrovství Evropy mládeže v Ostravě.
Těším se na naše brzké osobní setkání a spolupráci pro náš sport.
Petr Bohumský
místopředseda VV ČAST

Vrchní rozhodčí utkání – oblečení a chování
Vrchní rozhodčí utkání delegovaný ČAST reprezentuje asociaci a náš sport také svým
zevnějškem a vystupováním. Proto je povinnen být během řízení utkání oděn v předepsaném
rozhodcovském úboru (v současné době tmavomodré sako, světle-šedé kalhoty, černá obuv,
vázanka/šátek ČAST a odznak rozhodčího, příp. jmenovka) a svým chováním nepoškozovat
pověst rozhodčích nebo asociace.

Čekací doba a začátek utkání
Pokud je družstvo po příchodu do haly neúplné a čeká na příchod chybějícího hráče, je lepší
nezačínat utkání nástupem ve stanovený začátek (i když družstvo splňuje podmínku minimálního
počtu hráčů přítomných na nástupu), ale požádat vrchního rozhodčího o 20 minut základní čekací
doby a až poté nechat utkání zahájit. Vrchní rozhodčí vyhlásí úvodní zápasy a od této doby začíná
hráči/dvojici při čtyřhře běžet pětiminutový limit nastoupení ke hře.
Pokud se obě družstva telefonicky dohodnou před utkáním, že bude utkání zahájeno o něco
později (přejezd družstva z předešlého utkání v ten samý den či jiná náhlá situace), zapíše vrchní
rozhodčí tuto dohodu do zápisu o utkání a nechá ji podepsat oběma vedoucími družstev. Na
pozdější protesty se poté již nepřihlíží.

Neúplná sestava a doplnění/střídání družstva příchozím hráčem
Hraje-li družstvo od začátku utkání v neúplné sestavě (tedy jedno místo v sestavě je prázdné či
proškrtnuto), bude celé utkání hrát v neúplné sestavě. Pokud je ovšem byť i minimální šance, že v
průběhu utkání dojde k doplnění družstva dalším hráčem ze soupisky, je potřeba aby již od
počátku utkání byla v zápise uvedena úplná sestava mužstva a to buď s hráčem, který se
pravděpodobně utkání zúčastní nebo i hráčem ze soupisky nepřítomným na utkání, aby bylo
možno takového hráče vystřídat nově příchozím. Jiným způsobem nelze nahlášenou sestavu
měnit a hráče do Zápisu o utkání dopisovat. Takové střídání hráče je možné až od druhé série
dvouher. O nemožnosti střídat prázdné pole hovoří článek 329.04 Soutěžního řádu kde se píše, že
sestava družstva nesmí být změněna s výjimkou vystřídání hráče základní sestavy
náhradníkem.

Pozice A a X v nadstavbových částech soutěže
Připomínáme, že v rámci jednokolového či rozhodujících utkání (třetí, páté) nadstavbových částí
a finálových utkání není automaticky domácí družstavo ABCD a hosté XYZU, ale o pozice losuje
vrchní rozhodčí s vedoucími družstev 15 minut před začátkem utkání. Vítěz losu si zvolí rotační
(ABCD) či pravidelnou (XYZU) kombinaci. Rozhodčí pak dle toho vypíše zápis a zadavatel
výsledků do STISu musí tutéž kombinaci pohlídat při zadávání výsledků.

Start hráčů na střídavý start v nadstavbových soutěžích
Dále připomínáme s blížícím se startem play-off extraligy žen a dalších ligových soutěží, že
hráči (hráčky), které startují za dané mužstvo na střídavý start mohou nastoupit do každé
série maximálně v jednom utkání. Poznámka: Počet utkání, ve kterých hráč nastoupil, se určuje
podle počtu utkání, ve kterých je hráč uveden v zápisu o utkání (i při střídání – i v případě, že
střídal a jeho zápas se nehrál).

Souběžná utkání a účast hráčů
Dle článku 331.04 Soutěžního řádu platí, že jsou-li v jedné herně hrána plně či částečně souběžně
dvě utkání, hráč, který je uveden na obou soupiskách, může nastoupit do druhého utkání až poté,
kdy prvně zahájené utkání kompletně opustil (dohrál své zápasy, skrečoval své další zápasy, byl
vystřídán náhradníkem, byl vyloučen vrchním rozhodčím či utkání skončilo). Do utkání se již
nesmí vrátit ani jako hráč případné čtyřhry v průběhu či na konci utkání, pokud již nastoupil za
druhé družstvo.

Utkání na nenahlášené značce stolů a míčků
Pokud dojde k tomu, že domácí tým nastoupí k sehrání utkání s jiným než nahlášeným typem a
značkou míčků nebo stolů (nebo musí dojít kvůli nedostatku míčků či poškození stolu k výměně
za jiný), vrchní rozhodčí nechá utkání odehrát a o daných skutečnostech zapíše poznámku do
Zápisu vrchního rozhodčího o utkání.

(Ne)úprava pravidel
Jelikož došlo od 1.1.2018 k pouze nepatrné změně Handbooku ITTF týkající se Pravidel a
předpisů stolního tenisu (přesun jedné vozíčkářské situace znamenající udělení bodu pod jinou
kapitolu), nebude KR ČAST v současné době vydávat změnu Pravidel ČAST a počká na případné
změny po výročním zasedání ITTF na Mistrovství světa družstev ve švédském Halmstadu.

Školení a semináře rozhodčích
TERMÍNOVÁ LISTINA školení a seminářů rozhodčích v roce 2018
➢ Zkoušky na mezinárodní licenci IU: 8. duben 2018

Praha

➢ Seminář rozhodčích B:

Brno

7. dubna

Pozvánka seminář licence B Brno 7. 4. 2018
➢ Školení rozhodčích NR:

7.-8. dubna

➢ Školení rozhodčích B:

14.-15. dubna,
Hradec Králové
poznámka: při KT mladšího žactva

➢ Školení rozhodčích B:

5.-6. května
Ústí nad Labem
poznámka: při MČR starší žactva

➢ Seminář rozhodčích B:

12. května
Praha
Pozvánka seminář licence B Praha 12. 5. 2018

➢ Školení rozhodčích A:

19.-20. května
Praha
poznámka: při MČR mladší žactva

➢ Školení rozhodčích NU:

20.-23. srpna
Olomouc
poznámka: při ITTF World Tour Czech Open 2018

Praha

Sledujte webové stránky ČAST a komise rozhodčích na příslušném odkaze: https://www.pingpong.cz/asociace/komise/komise-rozhodcich/dokumenty/, kde jsou jednotlivá školení (získání
licence) a semináře (prodloužení licence) postupně vypisována. Ve zveřejněné pozvánce pak
najdete termín k přihlášení a podrobnosti.
Kontaktní osobou pro školení a semináře je Klára Vaculovičová, vacul.cast@gmail.com, mobil
732 109 626.

Mezinárodní rozhodčí a zprávy z ITTF
• Jak jste si jistě všimli, naše zkušená kolegyně Klára Vaculovičová úspěšně prošla v
Bratislavě
školením
vrchních
rozhodčích ITTF a získala tak jako
třetí rozhodčí v ČR (po Zdeňku
Jiráskovi a Petru Bohumském)
licenci IR (International referee).
Bude tak moci řídit velké
mezinárodní turnaje pod hlavičkou
ITTF a ETTU. Její první vekou
zahraniční „štací“ bude podzimní
Mistrovství Evropy dospělých ve
španělském Alicante.
• Neméně zkušený kolega Jan Vrabec
úspěšně složil na MS juniorů v italské Riva del Garda test na nejvyšší licenci rozhodčího u
stolu, tzv. Blue badge a je na nejlepší cestě stát se třetím držitelem tohoto odznaku v ČR.
• Mezinárodní federace vydala
nový Handbook ITTF, který
pro rozhodčí neznamená
žádné
zásadní
změny
pravidel a předpisů. Většina
se týká reklam v hracím
prostoru, na podlaze a na
oblečení rozhodčích, ke
změně
pak
došlo
v
maximálním možném počtu
hráčů jednotlivých asociací
pro dvouhry, čtyřhry a
kombinované dvojice na
Mistrovství světa.
•

URC ITTF apeluje na vrchní rozhodčí a evaluátory, že nesmějí během turnaje přijímat či
dávat rozhodčím žádné dárky a jiné drobnosti, aby tak byl udržen obraz nestrannosti.
Vzájemná výměna dárků mezi rozhodčími či vrchními rozhodčími není problémem.

•

URC ITTF připravuje změny v evaluaci rozhodčích. Změny budou brzy zveřejněny.

•

Na všech turnajích série World Tour se od tohoto roku bude v hlavní soutěži uplatňovat

systém Multi-Ball. Hráči vyberou v Call area cca 20 míčků a během rozehrávky a
samotného zápasu míčky letící za ně či zcela mimo nesbírají a asistent rozhodčího jim
hodí míček nový. Míčky pak sbírají tzv. ball-kids, nově po 6ti bodech a v přestávkách
(Time-out, změna stran a na konci sady). URC ITTF připravuje dokument popisující
detailně správný postup.
• Vstup
rozhodčích
do
hracího prostoru je nově u
neformálního nástupu vždy
přímo ke svému místu a
rozhodčí začnou vykonávat
své dané úkony, při
formálním nástupu jsou
instruováni
turnajovým
manažerem
ITTF
a
vrchním rozhodčím.
• Odchod z hracího prostoru
je vždy ze stejných pozic
jako začátek, po dokončení činností oba rozhodčí ve stejný okamžik směřují společně k
východu, rozhodčí odchází jako první.

• Nové uniformy pro rozhodčí ITTF
Od letošního MS ve švédském Halmstadu se mají začít používat nové uniformy
rozhodčích ITTF. Detaily budou zveřejněny v příštích měsících.

