METODICKÝ POKYN KR ČAST
č. 6 2018: Organizační pokyny pro rozhodčí a asistenty rozhodčího
delegovaných k utkáním Extraligy mužů v sezóně 2018-2019 řízené APK
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
KR ČAST vás delegovala k řízení utkání Extraligy mužů pro sezónu 2018 - 2019.
Rozpis extraligy mužů je součástí přílohy1 tohoto e-mailu, naleznete jej také na následujícím odkaze:
https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2018/06/Rozpis-ELM-2018-2019.pdf
Adresář heren a organizačních pracovníků naleznete na STIS a níže uvedeném odkaze:
https://stis.ping-pong.cz/htm/adresar.php?id=3227&rocnik=2018&oblast=420000
Další informace v průběhu sezóny Vám budou zasílány mailovou poštou v rámci adresáře rozhodčích
rozhodujících extraligu mužů!!!
Jelikož veškeré dostupné informace jsou v materiálech příloh, připomínám pouze nejdůležitější body:
 Hraje se podle Rozpisu extraligy. Body, které neupravuje rozpis extraligy, budou posuzovány podle
Soutěžního řádu stolního tenisu platného od 15. 5. 2012 (a jeho schválených dodatků) a Pravidel
stolního tenisu ČAST platných od 7. 4. 2016 a schválených změn, pokud není rozpisem extraligy
stanoveno jinak
 Základní hrací termín je pátek 18:00 hodin
 Play-off: čtvrtfinále, semifinále a finále play-off se hraje na dvě vítězná utkání ze tří = změna
oproti sezóně 2017-2018 !!!
 Podle určení pořádajícího družstva může být po 3. zápase přestávka v délce max. 10 minut.
Rozhodnutí o konání přestávky a její délce oznámí pořadatel vedoucímu hostů a vrchnímu rozhodčímu
před začátkem utkání
 Všechna utkání Extraligy mužů, tj. základní část i play-off rozhodují dva rozhodčí = vrchní
rozhodčí a rozhodčí. Jde o upřesnění zejména s ohledem na vyplňování on-line zápisů. Oba
rozhodčí zároveň rozhodují u stolu. První delegovaný rozhodčí zároveň působí v pozici
vrchního rozhodčího.
 Z tohoto důvodu jsou v rozlosování extraligy mužů delegace rozhodčích na Extraligu mužů,
jména psaná v pořadí – vrchní rozhodčí, rozhodčího. Vše je podrobněji rozepsáno v bodě 21
rozpisu extraligy mužů na sezónu 2018-2019
 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 polobotky / a odznak rozhodčího), v opačném případě není domácí oddíl povinen vám
vyplatit odměny a to i v případě, kdy se delegovaný rozhodčí nedostaví na utkání včas
s ohledem na povinnosti rozhodčích před začátkem utkání, na které je vymezena právě doba
30 minut. Odměny se vyplácejí po skončení utkání.
 Za zápis o utkání zodpovídá první delegovaný rozhodčí, který je v rámci delegace uveden jako
vrchní rozhodčí
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 Pokyny k vyplňování online zápisů jsou přílohou tohoto metodického pokynu. ŽÁDÁM
VŠECHNY O DETAILNÍ SEZNÁMENÍ S TÍMTO DOKUMENTEM!!!
 DELEGOVANÝ VRCHNÍ ROZHODČÍ JE POVINEN ZNÁT SVOJE HESLO PRO
PŘÍSTUP DO CENTRÁLNÍHO REGISTRU ČAST, KTERÝM BUDE POTVRZOVAT
PLATNOST ON-LINE ZÁPISU DANÉHO UTKÁNÍ
 Rozhodčí převezme (nejpozději 10 minut před zahájením utkáni) od vedoucích družstev sestavy
pro dvouhry. Čtyřhru se hraje za stavu 3:3 a to v základní části, i play-off. Sestavu pro čtyřhru je
možno nahlásit po odehrání posledního zápasu dvouher.
 Nežádoucí je vypisování nepodstatných údajů a kontrol (vyjma kontroly dopingové), při kterých
nebyly zjištěny žádné závady.
 Upozorňuji vás, na důsledné dodržování Pravidel ST, při posuzování správného podání a
správného chování hráčů a trenérů!!!
V případě, že se delegovaný rozhodčí nebo delegovaný asistent rozhodčího nemůže k utkání dostavit,
je povinen toto nahlásit neprodleně předsedovi KR ČAST a to na následující kontakty (emailem na
adresu tomas.malik@ping-pong.cz případně telefonicky +420 731 232 971), který zajistí náhradu.
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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/2018/04/Sout%C4%9B%C5%BEn%C3%AD-%C5%99%C3%A1d-s-Dodatky%C4%8D.1-6.pdf
rozpis soutěže: https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2018/06/Rozpis-ELM-20182019.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“

Závěrečná ustanovení:
Účinností tohoto dokumentu se ruší platnost Metodického pokynu KR ČAST č. 3 2017.
Schváleno: 10. 8. 2018
Platnost:
od prvního utkání prvního kola extraligy mužů v sezóně 2018-2019
V Lípě nad Orlicí, 16. 8. 2018
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