Zápis z jednání KR ČAST
Datum:
Přítomni:
Hosté:

čtvrtek 23. 8. 2018 od 20:00 v rámci ITTF World Tour Olomouc Czech Open 2018
Tomáš Malík Tomáš (předseda KR)
Roman Klecker, Klára Vaculovičová, Josef Vítek (členové KR),
Zbyněk Špaček (předseda VV)
Petr Bohumský (místopředseda VV ČAST)
Miroslav Henžel (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)
10)
11)

Úvod a zahájení
Personální obsazení KR ČAST a oblasti daných členů KR v sezóně 2018-2019
Úkoly z jednání KR ČAST 24. 8. 2017
Software pro řízení jednorázových akcí ČAST
Centrální registr ČAST (delegace vrchních rozhodčích a rozhodčích v soutěžích řízených ČAST)
Dlouhodobé soutěže řízené ČAST (3. ligy mužů, rozhodčí u stolu,…)
Aktualizace stávajících směrnic ČAST a Metodických pokynů KR
Školení a semináře rozhodčích v sezóně 2018-2019
Mezinárodní rozhodčí a mezinárodní akce konané v České republice v roce 2019
Seznamy školitelů a hodnotitelů
Různé

1.

Úvod a zahájení

Tomáš Malík zahájil jednání KR ČAST ve 20:00, přivítal přítomné členy KR ČAST a přítomné hosty,
předsedu VV ČAST Zbyňka Špačka, místopředsedu VV ČAST Petra Bohumského a předsedu RIK ČAST
Miroslava Henžela.

2.

Personální obsazení KR ČAST a oblasti daných členů KR v sezóně 2018-2019

2.1. Tomáš Malík:
2.1.1. delegace rozhodčích na všechny dlouhodobé soutěže řízené ČAST a APK. S výjimkou delegace
vrchních rozhodčích na utkání 3. ligy mužů. Dále viz bod č. 6 zápisu tohoto jednání
2.1.2. mezinárodní agenda spojená s činností mezinárodních rozhodčích
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2.1.3. vedení databáze udělených žlutých a červených karet v soutěžích řízených ČAST. Dále viz bod č.
5 zápisu tohoto jednání
2.1.4. administrativa webové sekce KR ČAST na webových stránkách www.ping-pong.cz
2.1.5. příprava a průběžné čerpání rozpočtu KR ČAST v daném kalendářní období
2.1.6. vypracování přehledu oddílů startujících v soutěžích řízených ČAST a jejich plnění podmínek dle
čl. 322 Soutěžního řádu v sezóně 2018-2019
2.2. Roman Klecker:
2.2.1. zajištění aktualizace veškerých změn souvisejících s pozicí rozhodčích vydaných URC ITTF. Dále
viz bod č. 7 zápisu tohoto jednání.
2.2.2. příprava návrhu rozpočtu KR ČAST v oblasti finančních požadavků na zajištění příspěvku na cestu
pro mezinárodní rozhodčí účastnící se akcí v zahraničí
2.2.3. průběžná aktualizace zkušebních otázek licence NU, A, B, C
2.2.4. aktualizace otázek pro školení a semináře. Aktualizovány otázky pro licenci A, B, C. Zbývá
aktualizovat a naformátovat otázky pro licenci NU
2.2.5. osoba zodpovědná za vydávání „Zpravodaje pro rozhodčí“
2.3. Klára Vaculovičová:
2.3.1. kontaktní osoba pro školení a semináře rozhodčích všech licencí (včetně licence C)
2.3.2. kontaktní osoba pro práci se softwarem Table Tennis Tournament Planner (TTTP)
2.3.3. průběžná aktualizace seznamu rozhodčích v rámci registru ČAST
2.3.4. zajištění rozhodčích ke stolu pro akce, při nichž se bude konat školení nebo seminář
2.3.5. vytvoření příručky pro rozhodčí s licencí NR, ve spojitosti s přechodem na software Table Tennis
Tournament Planner v rámci veškerých jednorázových akcí ČAST. Dále viz bod č. 4. zápisu tohoto
jednání.
2.4. Josef Vítek:
2.4.1. zajištění vrchních rozhodčích a jeho zástupců na všechny jednorázové akce (MČR, BTM, ŽT, KT,
VT), jejichž pořadatelem je ČAST
2.4.2. zajištění rozhodčích ke stolu na jednorázové akce (MČR, BTM, ŽT, KT, VT), pokud se při této akci
nebude konat školení nebo seminář rozhodčích
2.4.3. metodické zastřešení činnosti v oblasti call area a racket control

3.

Úkoly z jednání KR 24. 8. 2017

3.1. Uložila: Roman Klecker: Aktualizovat dokument pro zasílání zpráv z mezinárodních akcí, včetně
dokumentu „Smlouva o proplacení cestovních náhrad“. Splněno. Rozesláno všem mezinárodním
rozhodčím dne 11. 8. 2018.
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3.2. Uložila: Roman Klecker: Změnit podmínky financování účasti rozhodčích na mezinárodních akcích v
zahraničí. Oznámit podmínky na webu ČAST. Tento úkol bude aktualizován ve spojitosti s činností
mezinárodních rozhodčích na akcích v zahraničí od roku 2018. Nový termín pro splnění: 30. 11. 2017.
Nesplněno. Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám financování sportu v České republice byl
tento bod zrušen, neboť není možné zajistit několikaletou platnost daných podmínek proplácení.
3.3. Uložila: Klára Vaculovičová: Vytvoření příručky pro rozhodčí s licencí NR s důrazem na práci se
softwarem Table Tennis Tournament Planner (TTTP). Příručka probíhá závěrečnou recenzí a bude
připravena k vydání nejpozději v termínu 1. 10. 2017. Nesplněno. Dále viz bod č. 4, zápisu tohoto
jednání.
3.4. Uložila: Tomáš Malík: Zavedení automatizovaných kontrol na přítomnost licencovaných rozhodčích a
rozhodčích u stolu na ligových utkáních, a to prostřednictvím centrálního registru, aby bylo umožněno
zviditelnit vrchního rozhodčího a rozhodčí u stolu. Aktuálně spojeno s inovacemi v rámci Registru
ČAST, kdy KR ČAST dala podklady RIK ČAST, které budou na základě jejich znění zapracovány do
STISU. Částečně splněno. Od sezóny 2017-2018 zřízena kontrola delegovaných a licencovaných
vrchních rozhodčích v rámci dlouhodobých soutěží v rámci STIS. O kontrole licencovaných
rozhodčích u stolu dále viz bod č. 6, zápisu tohoto jednání (dlouhodobé soutěže)
3.5. Uložila: Klára Vaculovičová: Připravit návrh na zjednodušení udělování a prodlužování licence C, aby
mohl být předán k projednání VV ČAST na následujícím zasedání. Splněno. Zjednodušený systém
přístupu ke školení a doškolení rozhodčích licence C byl spuštěn 15. 8. 2018.
3.6. Uložila: Klára Vaculovičová: Zveřejnit na webových stránkách asociace struktura a schéma licencí
rozhodčího. Splněno. Na webu ČAST zveřejněno dne 10. 8. 2018
3.7. Uložila: Tomáš Malík: Aktualizace Směrnice č.6/2016 Náhrady rozhodčích a kvalifikace. Splněno.
Návrhy na úpravu směrnice o náhradách a kvalifikacích rozhodčích předložené KR ČAST byly
VV ČAST schváleny dne 11. 9. 2017 jako Směrnice ČAST č. 4/2017.
3.8. Uložila: Klára Vaculovičová: Ve spolupráci s Petrem Bohumským připravit webovou aplikaci pro
průběžné zveřejňování výsledků z jednorázových akcí. T: 31. 12. 2017. Trvá. Dále viz bod č. 4, zápisu
tohoto jednání.
3.9. Uložila: Tomáš Malík: Připravit pro RIK specifikaci přestupků za udělené žluté karty. Splněno.
3.10. Uložila: Tomáš Malík: Plnit stav rozpočtu KR v roce 2017 a přípravu rozpočtu na rok 2018. Splněno.
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3.11. Uložila: Tomáš Malík: Zaslat informaci všem rozhodčím, aby si aktualizovali své e-mailové adresy v
rámci registru ČAST. Splněno.
3.12. Uložila: Klára Vaculovičová: Zveřejnit pozvánku včetně požadavků na uchazeče pro školení
rozhodčích licence NR. Splněno, pozvánka vydána dne 13. 9. 2017. Pro malý počet uchazečů bylo
školení přeloženo na duben 2018, kdy se školení zúčastnilo celkem 5 rozhodčích (Fuček, Gromnica,
Houdková, Jemelka a Zajíček). Licence budou uděleny individuálně po splnění podmínek
uvedených v pozvánce na toto školení.
3.13. Uložila: Roman Klecker, Klára Vaculovičová. Připravit aktualizaci Pravidel stolního tenisu ČAST
včetně změn, které byly schváleny na Kongresu ITTF při MS v Düsseldorfu a Halmstadu. 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. Úkol trvá s ohledem na další změny odsouhlasené na Kongresu ITTF, které doposud nebyly
zveřejněny na webových stránkách ITTF.
3.14. Uložila: Tomáš Malík: 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. Projednat s STK a ředitelem ligových sledování a zveřejňování
tabulky hráčů se střídavým startem s počtem utkání, do kterých hráč nastoupil během dlouhodobých
soutěží. Splněno. Po jednáních byl odsouhlasen následující závěr. Za start hráče na střídavý start
je odpovědný vedoucího mužstva nikoli vrchní rozhodčí, který nemá podklady k tomu, aby byl
schopen zjistit, zdali daný hráč (-ka) nepřekročil (a) předepsaný počet startů na střídavý start dle
článku č. 460 Soutěžního řádu.
3.15. Uložila: Roman Klecker, Klára Vaculovičová. Na základě množících se dotazů na pravidla hry tělesně
postižených v soutěži zdravých rozhodla o vydání upřesňujících pokynů v této záležitosti. Splněno. Na
webu ČAST zveřejněno dne 10. 8. 2018.
3.16. Uložila: Roman Klecker, Klára Vaculovičová. Vytvořit seznam, ve kterém by byly uvedeny všechny
věci, které by s sebou měl mít vrchní rozhodčí či rozhodčí na turnaj nebo utkání. Splněno. Na webu
ČAST zveřejněno dne 10. 8. 2018.
3.17. Uložila: Tomáš Malík, Roman Klecker. Připravit návrh na pořádkové pokuty za neplnění čl. 336
písmene „g“ Soutěžního řádu, aby tento návrh mohla projednat STK před schválením rozpisu ligových
soutěží pro sezónu 2018-2019. Trvá, dále viz bod č. 6, zápisu tohoto jednání.
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3.18. Uložila: Tomáš Malík: Připravit a vydat informaci ke změnám delegacím prostřednictvím registru a
zejména změnám administrace týkající inovací v registru ČAST. Splněno.
3.19. Uložila: Tomáš Malík, Roman Klecker: Provést kontrolu plnění povinností pořádajícího mužstva
zajistit rozhodčí ke stolu, dle čl. 336 písmene „g“ Soutěžního řádu v sezóně 2016-2017. Na základě
daných skutečností KR ČAST rozhodla 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. Trvá, dále viz bod č. 6, zápisu tohoto jednání.

4.

Software pro řízení jednorázových akcí ČAST

4.1. Vytvoření příručky pro rozhodčí s licencí NR s důrazem na práci se softwarem Table Tennis
Tournament Planner (TTTP). Příručka je připravena k vydání pro verzi licence TTTP 2016. Vydání
proběhne po finalizaci formátu příručky. Zveřejnit dokument na webu ČAST. Uložila: Klára
Vaculovičová, Tomáš Malík; T: 10. 10. 2018.
4.2. Ve spolupráci s Petrem Bohumským připravit webovou aplikaci pro průběžné zveřejňování výsledků z
jednorázových akcí. Uložila: Klára Vaculovičová, Petr Bohumský; T: 31. 12. 2018.
4.3. Ve spolupráci s RIK ČAST a softwarem Table Tennis Tournament Planner (TTTP) připravit propojení
s připravovaným formulářem online přihlášek na jednorázové akce. Uložila: Klára Vaculovičová, Petr
Bohumský; T: 31. 12. 2018.
4.4. Další možné požadavky na úpravu softwaru Table Tennis Tournament Planner (TTTP), zejména
s ohledem na systém BTM a MČR mládeže. Dále bylo konstatováno, že je potřebné zakoupení
aktualizace licence platné od 1. 1. 2019 a v návaznosti od výše uvedeného tedy nutná komunikace
s programátorem Table Tennis Tournament Planner (TTTP). Uložila: Klára Vaculovičová, Petr
Bohumský; T: 30. 11. 2018.

5.

Centrální registr ČAST

5.1. Požadavek na rozšíření údajů v seznamu rozhodčích a členské základny ČAST, který lze exportovat
správcům daných oblastí a úseků. Zejména s ohledem na datum narození a přípravu školení licencí
rozhodčího. Dále v dlouhodobém horizontu se pokusit vytvořit možnost rozeslání mailu, včetně přílohy
na celou databázi rozhodčích jednotlivých licencí (například: Pozvánka na VC Prahy, Manuál e-learning,
výběrové řízení MČR, Metodické pokyny atd.)
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5.2. Delegace vrchních rozhodčích budou od sezóny 2018-2019 vytvářeny prostřednictvím registru ČAST
na základě nasbíraných dat z dotazníků rozhodčích, kteří mají zájem působit v pozici vrchního
rozhodčího dlouhodobých soutěží v sezóně 2018-2019. Celý proces delegací vrchních rozhodčích na
dlouhodobé soutěže bude v blízké budoucnosti časově velmi uspíšen díky zkušebnímu provozu
softwarové aplikace „automat“, která je schopna delegovat na základě daných kritérií. V rámci
zkušebního procesu je aplikace zprovozněna, je však nutné klást opětovný důraz na včasné zadání dat
do dotazníků vrchních rozhodčích. S ohledem na výsledky zkušebního provozu je zároveň nutné
přenastavit daná kritéria tak, aby aplikace „automat“ mohla kompletně vytvořit delegace vrchních
rozhodčích od sezóny 2019-2020. Uložila: Tomáš Malík; T: 31. 10. 2018.
5.3. Aplikace online zápisů v soutěžích extraligy a prvních lig mužů a žen od sezóny 2018-2019. Tato
informace bude zdůrazněna v rámci metodického pokynu týkající se organizačních pokynů
delegovaným vrchním rozhodčím spolu, který bude zveřejněn na webových stránkách spolu s manuálem
k vyplňování online zápisů. Uložila: Tomáš Malík; T: 15. 9. 2018.
5.4. Úpravy v rámci přehledu hostování rozhodčích v rámci registru ČAST a to ve stejné podobě, tedy
chronologicky, jakým je veden přehled přestupů, hostování, střídavých startů atd. Uložila: Tomáš
Malík; T: 15. 9. 2018.
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6.

Dlouhodobé soutěže řízené ČAST

6.1. Kontrolu licencovaných rozhodčích u stolu v součinnosti s datovými výstupy z registru ČAST
6.2. Zveřejnění delegací vrchních rozhodčích ve STISU a webu ČAST. Uložila: Tomáš Malík; T: 31. 8.
2018.
6.3. Vrchní rozhodčí v soutěžích 3. ligy mužů v sezóně 2018-2019:
6.3.1. Navrhnout STK a VV úpravu článku 322.03 a 704.02 Soutěžního řádu.
6.3.2. S ohledem na množící se dotazy ohledně pravomocí vrchních rozhodčích v třetích ligách mužů bude
upřesněno v metodickém pokynu, včetně upřesnění bodu 3.5.2.3 Pravidel stolního tenisu ČAST
6.4. Delegace vrchních rozhodčích v ligových soutěžích od sezóny 2019-2020:
6.4.1. Stanovit požadavek na mužstva startující v 3. ligách mužů na zaslání jmen aktivních rozhodčí
s licencí „B“, které si mužstva zajistila pro rozhodování jejich domácích utkání, s termínem do 30.
6. 2019. Pokud dané mužstvo rozhodčí nezajistí, budou zajištěni KR ČAST bez ohledu na
dojezdovou vzdálenost do místa konání, kdy domácí mužstvo bude plně zodpovědné za veškerou
úhradu nákladů na rozhodčího, který bude zajištěn KR ČAST. Tento návrh je však nutné projednat
s STK a VV s ohledem na rozpis dlouhodobých ligových soutěží.

6.4.2. Předpoklad delegací vytvářených softwarovou aplikací „automat“

7.

Aktualizace stávajících směrnic ČAST a Metodických pokynů KR

KR ČAST projednala návrhy na úpravu stávajících směrnic ČAST a to následovně:
7.1. Směrnice č.5/2016 O udělování licencí a školení rozhodčích
7.1.1. Doplnit věk pro získání licence „NR“, „NU“, „A“ a „B“, kdy pro zisk této licence je minimální
věková hranice 18 let
7.1.2. Upravit současné znění bodu 5 „Organizační zabezpečení školení a seminářů“ takto: Účastníci si
hradí: Cestovné, stravování a ubytování, které na jejich žádost zabezpečí organizátor školení či
semináře. Účastníkům školení či semináře licence „NU“ a „A“ zajistí pořadatel stravu na
náklady svazu.1 Uložila: Tomáš Malík, zaslat navrženou úpravu Směrnice ČAST č.5/2016 ke
schválení VV ČAST; T: 15. 9. 2018.
7.2. Výklad o prasklém míčku
V rámci komise rozhodčích URC ITTF není v současné době jednotný názor na výklad tohoto pravidla,
kdy z konferencí mezinárodních vrchních rozhodčích, které proběhly na podzim 2017 v čínském
Pekingu a kyperské Larnace nebylo stanoveno jednoznačné rozhodnutí, jak v této záležitosti postupovat.
S ohledem na Metodický pokyn KR ČAST č. 1/2016 bude upraveno současné znění daného pokynu.
Uložila: Klára Vaculovičová, Roman Klecker; T: 30. 9. 2018.

8.

Školení a semináře rozhodčích v sezóně 2018-2019

8.1. V sezóně 2018-2019 se předpokládá uspořádání následujícího počtu školení a seminářů:

licence

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

C

průběžně v rámci e-learningu

Poznámka: KR ČAST si nárokuje právo při nedostatečném počtu zájemců vypsané školení či seminář zrušit
bez nutnosti konání v jiném termín (zejména v případě školení a semináře licencí NR a NU).

1

kurzívou návrh na úpravu znění Směrnice č.5/2016
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8.2. Termínový plán školení a seminářů na první pololetí roku 2019 bude zveřejněn nejpozději počátkem
roku 2019, kdy příprava je odvislá od potvrzení termínů a míst konání MČR mládeže, při kterých se
mají školení a semináře konat. Uložila: Klára Vaculovičová. T: 15. 12. 2018.
8.3. Aktualizaci systému školení licence „C“ v rámci školícího systému Moodle, která byla spuštěna k 15. 8.
2018
8.4. Školení plánovaná do konce roku 2018:
8.4.1. Školení rozhodčích licence B v jednom termínu žebříčkového turnaje mládeže, které jsou
naplánovány na termíny 1. 12, 15. 12 a 16. 12, kdy KR bude preferovat termín 1. 12. 2018.
8.4.1.1. Domluvit termín školení s předsedou KM ČAST Martinem Linertem při příležitosti
konání ŽT mládeže. Uložila: Klára Vaculovičová. T: 30. 9. 2018

9.

Mezinárodní rozhodčí a mezinárodní akce konané v České republice

9.1. KR blahopřeje Petru Bohumskému a Anně Halasové k jejich účasti na Olympijských hrách mládeže
v argentinském Buenos Aires. Petr Bohumský v pozici referee, Anna Halasová v pozici umpire. Jde o
největší úspěch českých rozhodčích v celé historii.
9.2. KR gratuluje Janu Vrabcovi k získání statusu „blue badge umpire“, nejvyšší možné rozhodcovské
licence rozhodčí u stolu, kdy tuto prestižní licenci získal jako teprve třetí český rozhodčí.
9.3. KR vzala na vědomí informaci o výsledcích zkoušek URC ITTF a všem účastníkům gratuluje k jejich
úspěšnému vykonání a věří v brzkou úspěšnou reprezentaci na turnajích v zahraničí:
9.3.1. International Referee od 1. 1. 2018: Klára Vaculovičová
9.3.2. International Umpire od 1. 7. 2018: Helena Houdková, Vojtěch Plachý, Emanuel Votipka, Jakub
Vrabec
9.4. KR projednala přípravy mezinárodních akcí v roce 2019:
9.4.1.
WJC ITTF Czech Junior & Cadet Open Hodonín
termín
13-17.2.2019
9.4.1.1. KR projednala chystanou optimalizaci mezinárodních českých rozhodčích pro WJC
ITTF Czech Open v Hodoníně od roku 2019 s cílem zabezpečit dostatečný počet
rozhodčích na tuto akci. Mezinárodní rozhodčí, který bude požadovat příspěvek na
dopravu na akce v zahraničí, je povinen se zúčastnit turnaje WJC ITTF Czech Junior &
Cadet Open v Hodoníně minimálně v době dvou dnů konání turnaje. Pokud se daný
rozhodčí výše uvedené akce nezúčastní, nemusí mu být proplacen příspěvek na dopravu,
a to i v případě schválení příspěvku v rámci rozpočtu KR.
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9.4.1.2.

9.4.1.3.
9.4.1.4.

9.4.2.

Uspořádání školení rozhodčích licence NU s cílem zvýšit počet rozhodčích s licencí NU
pro MEJ 2019. Tento fakt je nutné zohlednit v rámci plánu školení a seminářů na rok
2019. Uložila: Klára Vaculovičová. T: 15. 12. 2018.
Vydat pozvánku pro rozhodčí na výše uvedenou akci. Uložila: Tomáš Malík. T: 30.
11. 2018.
Vydat pozvánku na školení a seminář rozhodčích licence NU při příležitosti WJC Czech
Junior & Cadet Open v Hodoníně. V rámci pozvánky upozornit, že půjde o jedinou akci,
při které bude v roce 2019 uskutečněno školení licence NU, stejně tak seminář pro
rozhodčí s licencí NU, kterým končí platnost licence k 30. 6. 2019. Uložila: Tomáš
Malík. T: 30. 11. 2018.

European Youth Championship 2019 Ostrava
termín
12-21.7.2019
9.4.2.1. Počet rozhodčích, kdy za předpokladu 24 soutěžních stolů, vychází požadavek na 96
rozhodčích (24*3,5+4 = 88 rozhodčích ke stolu, dále 4 rozhodčí na kontrolu raket a 4
rozhodčí pro zajištění call area) a minimálního počtu 5 vrchních rozhodčích do referee
teamu
9.4.2.2. K dnešnímu dni celkem 44 rozhodčích s licencí IU a dalších 23 rozhodčích s licencí NU
9.4.2.3. Vypsat pozvání pro rozhodčí na tuto akci po WJC ITTF Czech Junior & Cadet Open
v Hodoníně s uzávěrkou k 30. 4. 2019. Uložila: Tomáš Malík. T: 17. 2. 2019
9.4.2.4. Potenciální složení referee teamu, který je odvislý od výsledku voleb na kongresu
ETTU, který proběhne při ME dospělých v Alicante a následném jmenování předsedy
URC ETTU
9.4.2.5. Materiální vybavení pro rozhodčí s cílem zabezpečit pro rozhodování během turnaje
trika, po vzoru turnajů ITTF World Tour, dále zabezpečení tašek na kontrolu raket a
tabulí s aktuálním stavem v utkání družstev s výhledem na využití nejen na MEJ ale i
při další akcích pořádaných ČAST, zejména MČR
9.4.2.6. Ubytování rozhodčích bude zajištěno na kolejích VŠBT

9.4.3.

ITTF Youth U11 & U13
Olomouc
termín
25-28.7.2019
9.4.3.1. Čeká se na upřesňující informace s ohledem na první ročník tohoto turnaje a kategorie na
území České republiky.

9.4.4.

ITTF World Tour Czech Open
Olomouc
termín
20-25.8.2019
9.4.4.1. S ohledem na stále se zvyšující úroveň turnaje ITTF World Tour Czech Open v Olomouci
rozhodla KR ČAST nevypisovat školení licence NU
9.4.4.2. Předpoklady zajištění evaluace rozhodčích s licencí Blue Badge v roce 2019, s tím, že
definitivní rozhodnutí o uspořádání bude odvislé od případného výběru rozhodčích na
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MS juniorů v Austrálii a výsledku ARE, kterých se během ITTF World Tour Austrian
Open v Linci zúčastní Karina Vašinová
9.4.4.3. Předpoklady konání písemných zkoušek Advanced Rules Examination a Advanced
Umpires Training v roce 2020 během turnaje ITTF World Tour Czech Open
9.4.4.4. Zhodnocení projektu nominace rozhodčích URC ITTF na hlavní soutěž turnaje ITTF
World Tour Czech Open, s ohledem na přípravy dalšího ročníku je vše odvislé od
rozhodnutí URC ITTF
9.4.5.

ITTF PTT Czech Open
Ostrava
termín
září 2019
9.4.5.1. Byla vzata na vědomí přihláška ČAST na konání dalšího ročníku Czech Open turnaje
tělesně postižených

10. Seznamy školitelů a hodnotitelů
10.1. KR schválila aktualizaci seznamu hodnotitelů a školitelů o následující jména. Uložila: Tomáš Malík:
Vydat seznam hodnotitelů a školitelů na sezónu 2018-2019. T: 15. 9. 2018
10.1.1. noví hodnotitele: Beneš Jan, Haralík Stanislav, Vašinová Karina
10.1.2. noví školitelé: Šišma Pavel (pravidla), Henžel Miroslav (soutěžní řád)
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11. Různé
11.1. KR dále projednala:
11.1.1. Stav materiálového vybavení rozhodčích (karty, měrky, losovátka, kravaty, šátky, odznaky),
kdy bude vyvíjena snaha zajistit jejich část spolu s pořadatelstvím MEJ 2019
11.1.2. Odměny členům KR za jejich činnost v KR ČAST v roce 2018
11.1.3. Plnění rozpočtu za rok 2018
Nadcházející jednání KR ČAST se uskuteční během WJC Czech Cadet & Junior Open 2019 v Hodoníně.
Jednání ukončeno ve 22:35.
V Praze, 8. 9. 2018

Tomáš Malík
předseda KR ČAST

