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SMĚRNICE ČAST č. 4/2018
Udělování licencí a školení rozhodčích
1. Úvodní ustanovení
Tato směrnice upravuje požadavky pro udělování licencí rozhodčích stolního tenisu a řeší rozsah osnov
školení a seminářů k udělování a obnovování platnosti těchto licencí, včetně hospodářského a
organizačního zajištění.

2. Přehled licencí rozhodčích
Rozhodčí může získat jednu nebo více licencí, které se od sebe liší rozdílnými požadavky na kvalifikaci a
výkon činnosti:
a) K – pro rozhodčí nebo vrchní rozhodčí soutěží řízených KSST nebo RSST
b) C – pro rozhodčí dlouhodobých soutěží družstev
c) B – pro vrchní rozhodčí utkání družstev
d) A – pro rozhodčí soutěží jednotlivců
e) NU („national umpire“) – pro rozhodčí mezinárodních soutěží
f) NR („national referee“) – pro vrchní rozhodčí turnajů
Vysvětlující popisek určuje zaměření školení pro dané úrovně soutěží. Řídící svaz může v konkrétním
předpise vyžadovat kteroukoli licenci bez ohledu na její primární určení. Licence „K“ nemá žádnou
návaznost na ostatní licence a držitelé těchto licencí mohou působit v rámci soutěží řízených Krajským SST
nebo Regionálním SST, který licenci udělil.

3. Stanovení požadavků a rozsah osnov pro udělování licencí
Rozsah (počet hodin) školení pro jednotlivé části osnov určuje u licence K KSST nebo RSST, u licence C
je dán rozsahem e-learningového kurzu „Manuálem pro školení rozhodčích licence C“, u ostatních licencí
podle následující tabulky. Posloupnost získávání licencí není podmínkou, pouze se doporučuje. Rozhodčí
může být držitelem několika různých licencí podle toho, na jakou praxi se chce zaměřit. V případě
úspěšného zvládnutí školení na licenci A nebo B nebo NR, automaticky získává i licenci C. V případě
úspěšného zvládnutí školení na licenci NU, automaticky získává i licenci A a C. Školení NR se zahajuje
testem z pravidel a uchazeči, kteří v testu neuspějí, mohou školení absolvovat bez nároku na udělení
licence. Podmínkou účasti na školení NU je úspěšná dosavadní praxe rozhodčího u stolu.
Školení licence:
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A

NU

NR

Pravidla stolního tenisu ČAST
Handbook ITTF
Soutěžní řád
Soutěžní řád – losování, plánování
Komunikace a zvládání konfliktů
Jazykové minimum
Praxe rozhodčí (u stolu)
Praxe – losování, tabulky, zápis o utkání

3
4
1
5
-

5
1
8
-

3
5
1
1
1
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-
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3
3
4
1
1
5
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4. Stanovení požadavků na prodloužení platnosti licencí
Rozsah (počet hodin) semináře pro licenci K - určuje KSST nebo RSST.
Rozsah (počet hodin) semináře pro licenci C je dán rozsahem e-learningového kurzu, u ostatních licencí
podle následující tabulky. V případě úspěšného zvládnutí semináře licence A nebo B nebo NR, automaticky
získává i licenci C. V případě úspěšného zvládnutí semináře na licenci NU, automaticky získává i licenci
A a C.
Seminář licence:
Pravidla stolního tenisu ČAST
Handbook ITTF
Soutěžní řád
Praxe rozhodčí (u stolu)
Praxe – losování, tabulky, zápis o utkání

B
3
2
2

A
3
8
-

NU
3
2
8
-

NR
3
2
3
1

Forma splnění požadavků pro jednotlivé části osnov (platí pro školení i seminář):
Pravidla stolního tenisu ČAST
Handbook ITTF
Soutěžní řád
Komunikace a zvládání konfliktů
Jazykové minimum
Praxe – rozhodčího (u stolu)
Praxe – losování
Praxe – tabulky
Praxe – zápis o utkání

Forma
e-learning, konzultace, test
e-learning, přednášky, konzultace, test
e-learning, přednášky, konzultace, domácí úkol, test
seminář
seminář
aktivní účast na soutěži jednotlivců určené KR ČAST
aktivní účast na soutěži jednotlivců určené KR ČAST
výpočet tabulek soutěží
zpracování materiálu k utkání

Za splnění požadavků na prodloužení licence se považuje:
•
pro licence NR, NU (dle nominace) – nominace komisí rozhodčích ITTF nebo ETTU;
•
pro licence NR, NU, A (dle nominace) – účast na akcích Czech Open a při nich pořádaných
konzultacích;
•
aktivní školitelská činnost pro licenci stejné úrovně;
•
pro licenci B aktivní účast rozhodčího (min. 11 utkání za sezónu) na řízení utkání v pozici vrchního
rozhodčího v dlouhodobých soutěžích řízených ČAST v dané sezóně;
•
pro licenci NR aktivní účast rozhodčího (min dva turnaje za tři roky) na řízení turnajů v pozici
vrchního rozhodčího nebo jeho zástupce na akcích, na které byl nominován KR ČAST.

5. Organizační zabezpečení školení a seminářů







Uspořádání školení uchazečů o jednotlivé licence rozhodčího zabezpečuje KR ČAST
nejméně jedenkrát v kalendářním roce.
Uspořádání semináře pro rozhodčí jednotlivých licencí zabezpečuje KR ČAST nejméně
jedenkrát v kalendářním roce.
KR ČAST na základě přihlášek pro školení nebo semináře jednotlivých licencí provede výběr
vhodných uchazečů.
Lektorský tým pro školení a semináře rozhodčích schvaluje KR ČAST.
Nižší organizační složky (KSST, RSST) mohou organizovat pouze školení a semináře rozhodčích
licence K.
V případě neúspěšného absolvování testů je uchazeč oprávněn absolvovat opravnou zkoušku u
licence C dle „Manuálu pro školení rozhodčích licence C“, u ostatních licencí ihned nebo po dohodě
se zkoušejícím, nejpozději však do dvou měsíců. V případě neúspěšného absolvování praktické části
se licence neudělí.
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Úspěšné absolvování školení nebo semináře se zaznamená do Registru ČAST. Rozhodčí má právo
požádat o oficiální potvrzení výpisu z Registru ČAST.
Platnost licence NU, A a B je tři roky od jejího získání, vždy však do nejbližšího 30.6.
U
licence
C
je
datum
platnosti
shodné
s datem
úspěšného
absolvování
e-learningového kurzu.
Platnost licence IU je shodná s platnosti licence NU.
KR ČAST zodpovídá za evidenci rozhodčích licence NR, NU, A, B a C v Registru ČAST.
Licenci, která je již časově neplatná, nelze obnovit a uchazeč absolvuje nové školení na udělení
licence.
Pořádající svazový orgán hradí pronájem učebny a herny, náhrady lektorům a zkoušejícímu, včetně
jízdného, stravování a ubytování.
Účastníci si hradí :
o 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 ČAST.
o Poplatky za školení jsou 200 Kč pro licenci C, za ostatní se poplatek neplatí. Poplatky za
semináře jsou 100 Kč pro licenci C, za ostatní se poplatek neplatí. V případě neúspěšného
absolvování zkoušek zůstává poplatek svazu, který školení pořádal.
V případě neomluvené neúčasti přihlášených uchazečů je pořádající svazový orgán oprávněn
požadovat po těchto uchazečích úhradu přiměřené části nákladů.
Odměnu vyplácí organizátor akce členům lektorského týmu v minimální výši:
o Odměna pro vedoucího akce
600 Kč/den
o Odměna pro hodnotitele praktické části
600 Kč/den
o Přednášková a konzultační činnost
250 Kč/h
o Zkoušení (celková částka pro všechny zkoušející dohromady)
50 Kč/účastníka
Odměna pro hodnotitele se nesčítá s odměnou pro vedoucího anebo za přednáškovou a konzultační
činnost.

6. Přechodná a ostatní ustanovení
Účinností této směrnice se ruší Směrnice ČAST č. 5/2016.
Schváleno: VV ČAST dne 24. 10. 2018
Platnost: 24. 10. 2018
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