Zpravodaj rozhodčích ČAST č. 3
Milé kolegyně a kolegové rozhodčí,
vítám vás u třetího čísla Zpravodaje, který cílí na některé důležité informace pro řízení utkání v
sezóně 2018/2019, informace o seminářích a školeních rozhodčích ČAST a jako vždy několik
zpráv z ETTU či ITTF a současně platná podoba uniforem rozhodčích turnajů seriálu ITTF
World Tour. Přeji vám za Komisi rozhodčích ČAST úspěšnou stolnětenisovou sezónu.
Roman Klecker
člen KR ČAST

Drobná změna Pravidel ST ČAST
Z důvodu změny v 3. ligách mužů, ve smyslu nedelegování vrchních rozhodčích ze strany KR
ČAST a povinnosti domácího oddílu zajistit si vrchního rozhodčího na utkání, schválil VV po
dohodě s KR ČAST změny předpisů v předpisech 3.5.2.3 a 3.3.2.3.10 Pravidel stolního tenisu
ČAST v tomto znění:
Předpis platí v domácích soutěžích jen tehdy, je-li rozhodčí držitelem některé z licencí B, A,
NU, NR nebo IU. Jinak tuto pravomoc přebírá vrchní rozhodčí utkání, rovněž je-li držitelem
některé z těchto licencí.
Karetní tresty za nesprávné chování tedy v tomto případě může udělit rozhodčí s kteroukoli
platnou, výše uvedenou licencí.

Nové metodické pokyny KR ČAST
KR ČAST schválila náledující metodické pokyny na nadcházející sezónu:
 MP 1/2018 – Plnění podmínek účastníka soutěže v extraligy žen a lig. soutěžích - zde
 MP 2/2018 – Delegace vrchních rozhodčích dlouhodobých soutěží – zde
 MP 3/2018 – Dotazník vrchního rozhodčího – zde
 MP 4/2018 – Vybavení a pomůcky rozhodčích a vrchních rozhodčích – zde
 MP 5/2018 – Specifikace stolního tenisu vozíčkářů – zde
 MP 6/2018 – Organizační pokyny pro rozhodčí extraligy mužů – zde
 MP 7/2018 – Organizační pokyny pro VR extraligy žen a ostatních lig – zde

Struktura licencí rozhodčích ČAST
Na základě množících se dotazů jsme zveřejnili strukturu a specifikaci jednotlivých licencí
rozhodčích ČAST. Dokument lze nalézt zde.

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 domluvit se s vrchním rozhodčím o
využití 20 minut jako 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 k
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 vedoucím družstev.
Na pozdější protesty se pak nebere zřetel.

Online-zápisy v extraligách a 1. ligách
Počínaje touto sezónou probíhá zatím v extraligách a prvních ligách zadávání výsledků utkání
vrchním rozhodčím on-line přes registr. Školení pro on-line zápisy proběhlo při Czech Open v
Olomouci. Manuál, jak by měl vrchní rozhodčí postupovat při přihlašování, zadávání výsledků
a potvrzování správnosti údajů v utkání, zveřejnil předseda RIK ČAST Miroslav Henžel zde.

Školení a semináře rozhodčích
Školení a semináře rozhodčích budou vypisována v průběhu začátku roku 2019 v součinnosti s
vypsáním jednotlivých MČR mládeže. Tak jako vloni předpokládáme 3 školení licence B a po
jednom licence A, NU a NR, semináře (doškolení) budou cca 2 pro licenci B a po jednom pro
licence A, NU a NR. V případě malého počtu přihlášených si vyhrazujeme možnost
školení/seminář zrušit bez náhrady.
Pro aktuální informace sledujte webovou sekci komise rozhodčích na ping-pong.cz, kde jsou
jednotlivá školení (získání licence) a semináře (prodloužení licence) postupně vypisovány. 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.

Internetové školení/seminář licence C
Ve spolupráci s administrátorem došlo od 15.8.2018 ke spuštění zjednodušeného přístupu k
internetovému školení a prodloužení licence C, kdy si může zájemce s registrací ČAST kdykoli
vygenerovat 90tidenní přístup ke zkušebnímu, závěrečnému i opravnému testu a teprve po
úspěšném splnění zadá platbu na daný účet a licence C mu bude udělena/prodloužena. Více
informací včetně manuálu v odkazu zde.

Petr Bohumský členem komise rozhodčích ETTU
Na nedávno skončeném Mistrovství Evropy dospělých ve španělském Alicante proběhl
zároveň kongres ETTU a na něm byl do funkce člena komise rozhodčích zvolen náš zkušený
mezinárodní vrchní rozhodčí Petr Bohumský. Petrovi tímto gratulujeme a věříme, že i jeho
působení v URC ETTU napomůže zkvalitnění práce naší komise na evropském poli, stejně tak
ještě větší možnosti účasti našich rozhodčích na akcích ETTU.

Handbook po konferenci ITTF
Ani ve švédském Halmstadu, při probíhajícím MS družstev, nedošlo dle slov našich zástupců
při hlasování konference AGM ITTF, ke změnám Handbooku ITTF v částech 2 a 3, které se
týkají Pravidel a mezinárodních předpisů stolního tenisu. Stažen byl například bod předložený
výkonným výborem a hráčskou komisí, který navrhoval zmírnění zakázaných úprav potahu
pálky pouze na případy, kdy může být taková úprava považována pro osoby za škodlivou či
nezdravou. Dalším neúspěšným bodem byl návrh finské asociace na výzkum servisů, při
kterých míček škrtl o síťku, aby bylo možno říct, zda existuje důvod k budoucímu návrhu na
změnu pravidel. Jelikož však ITTF ještě výsledky všech hlasování nevydala, počkáme na
oficiální dokument a případné zásadnější změny zveřejníme po 1. lednu 2019.

Mezinárodní rozhodčí a zprávy z ITTF
 Náš kolega Jan Vrabec úspěšně dokončil proces získání nejvyšší licence rozhodčího u stolu,

tzv. International umpire - Blue badge a stal se tak třetím držitelem tohoto odznaku v ČR.

 Dále přibyli 4 noví čeští mezinárodní rozhodčí, jmenovitě Helena Houdková (SKST Baník
Most), Vojtěch Plachý (TJ Sokol Náklo), Jakub Vrabec (TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou) a
Emanuel Votipka (TJ Sokol Michle).

 Petr Bohumský v roli vrchního rozhodčího a Anna Halasová jako rozhodčí u stolu byli

vybráni na Olympijské hry mládeže v argentinském Buenos Aires v říjnu tohoto roku.
Gratulujeme.
 URC ITTF vydala po delší době newsletter, ve kterém jsou nejvýznamnější tyto body:

 Od 1.7.2018 přibylo v ITTF 452 nových mezinárodních rozhodčích.
 ITTF plánuje v roce 2019 revidované vydání Příručky pro rozhodčí a Příručky pro
turnajové referee (připravujeme nové návrhy a doporučení).
 ITTF pokračuje v plánu profesionalizace rozhodčích u stolu, kdy postupně na
nejvýznamnější akce nominuje pouze rozhodčí s nejvyšší možnou kvalifikací.
 Multi ball systém, prvně použitý na mezinárodním turnaji po hlavičkou ITTF v rámci
Czech Open v srpnu 2017, se stává pravidlem pro turnaje seriály World Tour od prvního
dne hlavní soutěže.

 Od MS ve švédském
Halmstadu se na vybraných
akcích
používají
nové
uniformy
mezinárodních
rozhodčích sestávající z
modré
polokošile
s
límečkem a to buďto s
dlouhým
či
krátkým
rukávem. Materiál je to
nemačkavý
a
lehce
přepratelný. Kalhoty se u
rozhodčích u stolu více
osvědčily černé, klasické
světlé khaki budou mít
refereee. Nemusí se však
jednat o konečnou podobu.
Vše je ještě v jednání mezi
URC ITTF, oddělením
marketingu ITTF a sponzorem, čínskou firmou Li-Ning. Zatím se nové oblečení
používá na turnajích seriálu ITTF World Tour s plánovaným rozšířením na více
významnějších akcí.
 Rozhodčí na turnajích World Tour nyní používají nové složky Li-Ning, ve kterých jsou
uloženy veškeré pracovní pomůcky a zápis o utkání.

