Zápis z jednání KR ČAST
Datum:
Přítomni:
Hosté:

neděle 17. 2. 2019 od 9:00, v rámci ITTF World Junior Circuit Cadet & Junior Czech Open
2019 v Hodoníně
Tomáš Malík (předseda KR)
Roman Klecker, Klára Vaculovičová, Josef Vítek (členové KR),
Petr Bohumský (místopředseda VV ČAST)

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 následně specifikován.

Program jednání:

13)

Úvod a zahájení
Úkoly z jednání KR ČAST 23. 8. 2018
Rozpisy soutěží na sezónu 2019-2020
Software pro řízení jednorázových akcí ČAST
Centrální registr ČAST
Aktualizace stávajících směrnic ČAST, Metodických pokynů KR, Pravidel ST a Soutěžního řádu
Školení a semináře rozhodčích v sezóně 2018-2019
Pozvánka pro rozhodčí „blue badge“ na olympijské a paralympijské hry 2020
Příprava European Youth Championships 2019 Ostrava 7-16. 7. 2019
Příprava Czech Open U11 & U13 Olomouc 25-28. 7. 2019
Příprava Seamaster ITTF World Tour Czech Open 2019 Olomouc 20-25. 8. 2019
Delegace vrchních rozhodčích, zástupců vrchních rozhodčího a zajištění rozhodčích na akcích ČAST do
konce sezóny 2018-2019
Různé

1.

Úvod a zahájení

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Předseda KR ČAST Tomáš Malík zahájil jednání KR ČAST v 9:00, přivítal přítomné členy KR ČAST a
místopředsedu VV ČAST Petra Bohumského.

2.

Úkoly z jednání KR 23. 8. 2018

2.1. 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 a následném zveřejnění na webu ČAST. S ohledem na
další záležitosti a aktualizace spojené se softwarem TTTP, bylo konstatováno, že všichni rozhodčí
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mají v současné době pracovní verzi tohoto dokumentu, který postačuje pro současnou verzi
TTTP. Finální vydání příručky a umístění do dokumentu KR ČAST bude provedeno po
aktualizaci stávající verze TTTP. Dále viz bod 5 tohoto zápisu.
2.2. Ve spolupráci s Petrem Bohumským připravit webovou aplikaci pro průběžné zveřejňování výsledků z
jednorázových akcí. Uložila: Klára Vaculovičová, Petr Bohumský; T: 31. 12. 2018. Tento úkol trvá
s ohledem na další záležitosti a aktualizace spojené se softwarem TTTP. Dále viz bod 5 tohoto
zápisu.
2.3. 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. Splněno. Přihlášky zadané přes rozhraní registru ČAST jsou
prostřednictvím registru ČAST ve shodě se softwarem TTTP od 1. 9. 2018.
2.4. 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. Tento úkol trvá s ohledem na další záležitosti a aktualizace spojené se
softwarem TTTP. Dále viz bod 5 tohoto zápisu.
2.5. Delegace vrchních rozhodčích v dlouhodobých soutěžích 2018-2019, které jsou vytvářeny
prostřednictvím registru ČAST na základě nasbíraných dat z dotazníků rozhodčích. 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. Tento úkol trvá a bude dokončen v souvislosti
s přípravami delegací rozhodčích na sezónu 2019-2020, kdy je nutné specifikovat požadavky
k delegacím vrchních rozhodčích k předsedovi RIK. Uložila: Tomáš Malík; T: 31. 3. 2019.
2.6. 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. Splněno. Informace byly součástí
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Metodického pokynu č. 7-2018, který byl vydán a zveřejněn na webových stránkách ČAST dne
25. 9. 2018.
2.7. 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. Trvá. Tento úkol byl opětovně připomenut předsedovi RIK Miroslavu
Henželovi na schůzi STK dne 13. 12. 2018.
2.8. Zveřejnění delegací vrchních rozhodčích ve STISU a webu ČAST. Uložila: Tomáš Malík; T: 31. 8.
2018. Splněno. Delegace vrchních rozhodčích byly zveřejněny ve STISU a webových stránkách
ČAST dne 27. 8. 2018.
2.9. Směrnice č.5/2016 O udělování licencí a školení rozhodčích
2.9.1. Doplnit věk pro získání licence „NR“, „NU“, „A“ a „B“, kdy pro zisk této licence je minimální
věková hranice 18 let.
2.9.2. 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. Uložila: Tomáš Malík, zaslat navrženou úpravu Směrnice ČAST č.5/2016 ke
schválení VV ČAST; T: 15. 9. 2018. Splněno. Směrnice č. 5/2016 byla aktualizována a vydána
jako Směrnice č. 4-2018, která byla schválena VV ČAST dne 24. 10. 2018.
2.10. 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, tak
aby bylo ve shodě se současným doporučeným stanoviskem ITTF. Uložila: Klára Vaculovičová,
Roman Klecker; T: 30. 9. 2018. Splněno. KR ČAST schválila Metodický pokyn KR ČAST č.12019 „Výklad pravidla o prasklém míčku“ s platností od 1. 3. 2019, kdy zároveň začíná MČR
dospělých a kategorie do 21 let.
2.11. 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. Splněno. Termínová
listina školení a seminářů rozhodčích na rok 2019 byla zveřejněna na webu ČAST 27. 12. 2018.
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2.12. Domluvit termín školení s předsedou KM ČAST Martinem Linertem při příležitosti konání ŽT mládeže.
Uložila: Klára Vaculovičová. T: 30. 9. 2018. Splněno. Termín školení byl stanoven na 1-2. 12. 2018
při příležitosti konání ŽT staršího žactva v Havlíčkově Brodě.
2.13. 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. Splněno. Termín školení rozhodčích licence NU byl přizpůsoben
kalendáři akcí v roce 2019. Školení rozhodčích licence NU proběhne v rámci WJC ITTF Czech
Junior & Cadet Open v Hodoníně. Pozvánka byla zveřejněna 21. 11. 2018 na webu ČAST.
Termínová listina školení a seminářů rozhodčích na rok 2019 pak 27. 12. 2018.
2.14. Vydat pozvánku pro rozhodčí na WJC ITTF Czech Junior & Cadet Open Hodonín. Uložila: Tomáš
Malík. T: 30. 11. 2018. Splněno. Pozvánka pro rozhodčí licence IU a NU byla vydána a samostatně
zaslána emailem dne 21. 11. 2018.
2.15. 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. Splněno. Pozvánka na školení a
seminář rozhodčích licence „NU“ vydána dne 21. 11. 2018.
2.16. Vypsat pozvání pro rozhodčí na „European Youth Championship 2019“ po WJC ITTF Czech Junior &
Cadet Open v Hodoníně s uzávěrkou přihlášek k 30. 4. 2019. Uložila: Tomáš Malík. T: 17. 2. 2019.
Splněno. Pozvánka pro rozhodčí licence IU a NU již byla zveřejněna na webu ČAST a zároveň
rozeslána všem rozhodčím licence IU a NU dne 17. 2. 2019.
2.17. KR schválila aktualizaci seznamu hodnotitelů a školitelů na sezónu 2018-2019. Uložila: Tomáš Malík:
Vydat seznam hodnotitelů a školitelů na sezónu 2018-2019. T: 15. 9. 2018. Splněno. Seznam
hodnotitelů a školitelů doplněný o seznam rozhodčích licence NR byl vydán 5. 10. 2018.

3.

Rozpisy soutěží na sezónu 2019-2020
3.1. Po dlouhé diskusi týkající se změn ve smyslu zajišťování vrchních rozhodčích v třetích ligách,
přenesení této povinnosti na pořádající oddíly, zpětných vazeb od rozhodčích daných utkání a
mužstev samotných souhlasí KR se stávajícím stavem zajišťování vrchních rozhodčích pořádajícím
mužstvem. S ohledem na dané skutečnosti však navrhuje od sezóny 2019-2020 zvýšení pokuty z 350,Kč na 500,- Kč za nezajištění vrchního rozhodčího s licencí „B“ na utkání. Uložila: Tomáš Malík.
T: v rámci připomínkování rozpisu dlouhodobých soutěží sezóny 2019-2020.
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3.2. V souvislosti s výše uvedeným bodem je nutné konkretizovat výstupy pro agendu KR ČAST v rámci
STIS a Registru ČAST, a to souhrnně spolu s úkolem uvedeným v bodě 2.5 tohoto zápisu.
3.3. KR ČAST projednala návrh ve smyslu požadavku ke KML ČAST, aby byla posunuta uzávěrka
přihlášek na BTM ČR od sezóny 2019-2020 do pátečních 18:00 před daným BTM. Uložila: Tomáš
Malík. T: 31. 3. 2019.

Software pro řízení jednorázových akcí ČAST

4.

4.6.

KR ČAST provedla souhrn úkolů týkající se TTTP:
Vytvoření příručky pro rozhodčí s licencí NR s důrazem na práci se softwarem TTTP.
Připravit webovou aplikaci pro průběžné zveřejňování výsledků z jednorázových akcí ČAST.
Požadavky na úpravu softwaru TTTP, zejména s ohledem na systém BTM a MČR mládeže.
Potřeba zakoupení aktualizace licence TTTP platné od 1. 1. 2019.
Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto o pozvání nizozemského programátora na jednání s Petrem
Bohumským, Klárou Vaculovičovou a Terezou Jonášovou za účelem splnění výše uvedených bodů, tak
aby byl software TTTP ve všech bodech plně funkční dle stávajících rozpisů jednotlivých soutěží ČAST.
Termín schůzky byl pracovně určen na termín 18-19. 5. 2019. Místo bude určeno podle aktuálních
možností všech zúčastněných.
Domluvit s programátorem TTTP termín schůzky. Uložila: Petr Bohumský. T: ihned.

5.

Centrální registr ČAST

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

KR projednala, kromě trvajícího úkolu viz bod 2.5 zápisu, další možné návrhy na inovaci Registru
ČAST:
5.1. Umožnit vrchnímu rozhodčímu jednorázové akce udělit, přes administrativu Registru ČAST,
přihlášenému hráči žlutou, případně červenou kartu, kdy udělená karta se automaticky přenese do
seznamu udělených karet v rámci STIS.
5.2. Pro BTM ČR mládeže KR ČAST navrhuje od sezóny 2019-2020 v seznamu přihlášených barevně
odlišit hráče, kteří postoupili z kategorie „B“ do kategorie „A“, stejně tak hráče, kterým byla udělena
divoká karta.
5.3. Informovat předsedu RIK o navržených požadavcích na úpravu v registru ČAST. Uložila: Tomáš
Malík; T: 28. 2. 2019.

6.

Aktualizace stávajících směrnic ČAST, Metodických pokynů KR, Pravidel ST a
Soutěžního řádu
6.1. KR ČAST schválila aktualizaci Metodického pokynu „Výklad pravidla o prasklém míčku“. Tento
s platností od 1. 3. 2019, kdy zároveň začíná MČR dospělých a kategorie do 21 let.
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6.2. Návrh na úpravu odměn českých mezinárodních rozhodčích při působení na mezinárodních akcích
v České republice, a to ve smyslu stávajících direktiv „Directives for Match Officials at World Title
Competitions and ITTF Sanctioned Events“. Tento návrh bude předložen VV ke schválení v průběhu
MEJ v Ostravě. Uložila: Tomáš Malík. T: 10. 7. 2019.
6.3. KR ČAST, projednala návrh Zdeňka Jiráska, na úpravu znění článku 3.2.3.4a pravidel ST
s následujícím stanoviskem. Tento návrh bude předán k projednání Radě krajů, neboť se současné
znění daného článku týká především krajských a regionálních soutěží. KR ČAST navrhuje zrušení
článku 3.2.3.4a pravidel ST, s tím, že případné upřesnění tohoto bodu v rámci krajských a regionálních
soutěží lze upřesnit rozpisy příslušných soutěží. Uložila: Tomáš Malík. T: 28. 2. 2019.
6.4. Předseda KR ČAST vyzval všechny přítomné, aby na základě připomínek rozhodčích k jednotlivým
článkům soutěžního řádu provedli sumarizaci těchto článků a spolu s návrhy na jejich úpravu, včetně
návrhů na úpravu článků vyplývajících z průběžné komunikace členů KR ČAST zaslat tyto body
předsedovi komise rozhodčích, který jej souhrnně zašle předsedovi STK a řediteli ligových soutěží ve
stanoveném termínu do 10. 3. 2019, tak aby bylo možné tyto body projednat na schůzi STK, která se
uskuteční dne 14. 3. 2019. Uložila: všichni členové KR ČAST. T: 5. 3. 2019

7.

Školení a semináře rozhodčích v sezóně 2018-2019
7.1. Termínová listina školení a seminářů rozhodčích do konce sezóny 2018-2019 byla vydána dne 27. 12.
2019, s tím, že případná aktualizace termínové listiny bude projednána během ITTF World Tour
Czech Open 2019 v Olomouci.
7.2. KR rozhodla o vypsání pozvánek na všechny zbývající školení a semináře rozhodčích všech licencí
do konce sezóny 2018-2019. Uložila: Klára Vaculovičová. T: 28. 2. 2019.

8.

Pozvánka pro rozhodčí „blue badge“ na olympijské a paralympijské hry 2020
➢ KR ČAST vzala na vědomí informaci o pozvánce pro mezinárodní rozhodčí se statusem „blue
badge“ na olympijské a paralympijské hry 2020, které se uskuteční v Tokiu.
➢ KR rozhodla o přihlášení všech tří českých mezinárodních rozhodčích se statusem BB na výše
uvedené události. Uložila: Tomáš Malík. T: 28. 2. 2019.

9.

Příprava European Youth Championships 2019 Ostrava 7-16. 7. 2019
➢ KR projednala následující body přípravy Mistrovství Evropy juniorů v roce 2019, které se
uskuteční v Ostravě.
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➢ Vzala na vědomí vypsání pozvánky pro české rozhodčí na tuto akci. Pozváni jsou všichni
rozhodčí s licencí IU a NU. Termín pro uzávěrku zaslání přihlášek byl stanoven k 30. 4. 2019.
Poté je nutné velmi intenzivně komunikovat s URC ETTU, tak aby seznam rozhodčích pro tuto
akci vyšel v první polovině měsíce května.
➢ Vzala na vědomí předpokládané složení referee teamu pro tuto akci a to v následující podobě:
➢ referee:
NUZZO Francesco
ITA
➢ deputy referees:
BOHUMSKÝ Petr
CZE
HAMRAN Matěj
SVK
MATIJEVIC Spasoje
CRO
PONOMAREV Valentin
RUS
TONGE Karen
ENG
VACULOVIČOVÁ Klára CZE
WEILAND Sven
GER
➢ počet rozhodčích: 96 umpires, 7 referee team, 6 call area, 4 racket controll, 1 umpires manager.
V souvislosti s termínem konání akce a výše uvedenému počtu rozhodčích intenzivně
komunikovat s komisí rozhodčích slovenského svazu ve smyslu zajištění nejen rozhodčích ke
stolu, ale také rozhodčích zabezpečující technickou organizaci turnaje (call area a racket
controll).
➢ akreditace: již průběžně zajišťovat fotografie rozhodčích na akreditace.
➢ ubytování: bude zajištěno na VŠB.
➢ stravování: bude zajištěno na kolejích VŠB.
➢ odměny: s ohledem na termín konání akce a délku turnaje byla schváleny následující varianty
preference činnosti na této akci:
1) celý turnaj
neděle 7. 7. 2019
až
úterý 16. 7. 2019 odměna 6600,- Kč
2) soutěže družstev
neděle 7. 7. 2019
až
čtvrtek 11. 7. 2019 odměna 3000,- Kč
3) soutěže jednotlivců pátek 12. 7. 2019 až
úterý 16. 7. 2019 odměna 3000,- Kč
ad1) rozhodčí, kteří se zúčastní turnaje, budou mít proplaceno celkem 11 dní činnosti.
ad2 a 3) rozhodčí, kteří zvolí variantu číslo dva a tři budou mít proplacenu částku 3000,- Kč.
➢ Projednala veškeré požadavky týkající se organizačního zabezpečení rozhodčích během MEJ
2019. Uložila: Tomáš Malík, T: průběžně zasílat a aktualizovat požadavky na organizační
výbor MEJ 2019.
➢ Domluvit s organizátorem akce termín večírku všech účastníků, včetně rozhodčích, na jakýkoliv
termín mimo závěrečný den konání šampionátu, kdy je tato akce nedostupná více jak polovině
rozhodčích.
➢ KR ČAST projednala ocenění dlouholetých mezinárodních rozhodčích při příležitosti konání této
akce. Uložila: Tomáš Malík, Petr Bohumský T: 31. 5. 2019.
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➢ KR ČAST projednala výběr, zhotovení a počet trik pro rozhodčí tohoto šampionátu. Každý
rozhodčí obdrží pět trik. Po finalizaci seznamu rozhodčích nutné zajistit velikosti trik u
jednotlivých rozhodčích. Uložila: Tomáš Malík, Petr Bohumský T: 31. 5. 2019.

10. Příprava Czech Open U11 & U13 Olomouc 25-28. 7. 2019
➢ KR ČAST vzala na vědomí schválení prospektu této akce, kdy vrchním rozhodčím tohoto turnaje
bude Zdeněk Jirásek.
➢ další body týkající se organizačního zabezpečení tohoto turnaje a to následovně:
1) softwarové zajištění pro turnaj.
2) zajištění rozhodčích při počtu 12 hracích stolů a to včetně zástupce vrchního rozhodčího.
3) ubytování, stravování a odměny rozhodčích.
➢ komunikaci s místopředsedou ČAST a ředitelkou tohoto turnaje ve věci zajištění úseku
rozhodčích Czech Open U11 & U13. Uložila: Tomáš Malík, T: průběžně.

11. Příprava Seamaster ITTF World Tour Czech Open 2019 Olomouc 20-25. 8. 2019
➢ KR projednala přípravy turnaje Seamaster ITTF World Tour Czech Open 2019, který se
uskuteční v Olomouci. KR ČAST bude zajišťovat pouze rozhodčí pro kvalifikační část turnaje
(20-21. 8. 2019), rozhodčí na hlavní část turnaje je zajištěna URC ITTF.
➢ Projednala výběr českých rozhodčích a rozhodčích z okolních zemí (Slovensko, Polsko,
Maďarsko) pro zajištění rozhodčích na kvalifikační část turnaje ITTF World Tour Czech Open
2019. Uložila: Tomáš Malík, T: 1. 6. 2019 vydat pozvánku pro rozhodčí na kvalifikační část
turnaje s uzávěrkou do 30. 6. 2019.
➢ ITTF zároveň schválila referee team a to v následující podobě:
Referee:
Kirill Mazaev (RUS)
Deputy Referees:
Constantina Crotta (GRE)
Petr Bohumsky (CZE)
Zdenek Jirasek (CZE)
Klara Vaculovicova (CZE)
pouze pro kvalifikační část
Matej Hamran (SVK)
Assistant Referees:
Josef Vitek (CZE)
Tomas Malik (CZE)
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12. Delegace vrchních rozhodčích, zástupců vrchních rozhodčího a zajištění rozhodčích
na akcích ČAST do konce sezóny 2018-2019
➢ připomínky k návrhům rozpisů MČR mládeže. Uložila: Tomáš Malík, T: 22. 2. 2019. Zaslat předsedovi
KML ČAST připomínky k zaslaným rozpisům MČR mládeže a dále zaslat jména vrchních
rozhodčích včetně zástupců na jednotlivé akce.
12.1.
M ČR dospělých
➢ vrchní rozhodčí:.
➢ zástupci vrchního rozhodčího (2):
➢ asistent vrchního rozhodčího (1):

Teplice
1-3. 3. 2019
Fausek Jiří
Henžel Miroslav, Vítek Josef
Kulich Vladimír

12.2.
KT mladšího žactva
➢ vrchní rozhodčí:
➢ zástupci vrchního rozhodčího (1):

Přerov
Halasová Anna
Beneš Jan ml.

12.3.
M ČR dorostu
➢ vrchní rozhodčí:
➢ zástupci vrchního rozhodčího (2):

Havířov
30-31. 3. 2019
Olbricht Jiří
Gromnica Václav, Bednář Otakar

14. 4. 2019
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12.4.
M ČR staršího žactva
➢ vrchní rozhodčí:
➢ zástupci vrchního rozhodčího (2):

Praha
27. 4. -28. 4. 2019
Vítek Josef
Kotlorz Lukáš, Panský Miroslav

12.5.
M ČR mladšího žactva
➢ vrchní rozhodčí:
➢ zástupci vrchního rozhodčího (2):

Jaroměř
11-12. 5. 2019
Malík Tomáš
Halasová Anna, Kafka Pavel

12.6.
M ČR družstev dorostu a staršího žactva
➢ vrchní rozhodčí:
➢ zástupci vrchního rozhodčího (2):
➢ řízení utkání (4):

Ostrava
1-2. 6. 2019
Henžel Miroslav
Gromnica Václav, Turay Tomáš
bude upřesněno do 30. 4. 2019

KR rozhodla o vypsání pozvánek pro rozhodčí licence „A“ na MČR mládeže a KT mladšího
žactva:
➢ KT mladšího žactva
Přerov
14. 4. 2019
➢ M ČR dorostu
Havířov
30-31. 3. 2019
➢ M ČR staršího žactva
Praha
27. 4. -28. 4. 2019

12.7.

➢ M ČR mladšího žactva
Jaroměř
Uložila: Klára Vaculovičová, Josef Vítek. T: 28. 2. 2019
13.

11-12. 5. 2019

Různé
➢ vzala na vědomí obsah a vydání Zpravodaje rozhodčích ČAST č. 3, které vyšlo v říjnu 2018 a
čísla 4, které vyjde na přelomu února a března 2019.
➢ KR ČAST schválila návrh na udělení ceny fair-play, která je každoročně vyhlašována při
příležitosti konání MČR dospělých, a to hráčce Haně Kubátové (CDU SPORT Ostrava).
➢ aktuální stav pomůcek pro rozhodčí a vybavení „call area“ a uložila zhotovit seznam a počty
jednotlivých pomůcek. Uložila: Roman Klecker, T: 30. 6. 2019. Další záležitost v této oblasti
bude projednána na schůzi KR během MEJ v Ostravě.
➢ s ohledem na stávající stav pomůcek pro rozhodčí schválila nákup pomůcek pro rozhodčí, tak
aby bylo možné, pokud situace dovolí, využít v rámci MEJ v Ostravě. Uložila: Roman Klecker,
T: 15. 3. 2019.
➢ vzala na vědomí informaci o možnosti nákupu strojních investic vyplývající z výzvy MŠMT a
to v následujícím rozsahu:
a) luxmetry pro vrchní rozhodčí
b) dataprojektory pro školitele
c) laser metry pro vrchní rozhodčí
d) softwarové licence TTTP pro řízení jednorázové akce ČAST
e) notebooky pro členy komisí ČAST
f) měřidla na kontroly raket pro rozhodčí
Tyto položky byly zaslány předsedovi VV ČAST a generálnímu sekretáři ČAST k případnému podání
ve smyslu využití výše uvedené výzvy MŠMT.

Nadcházející jednání KR ČAST se uskuteční během European Youth Championships 2019 v Ostravě
(7-16. 7. 2019)
Jednání ukončeno v 11:30.
V Kostelci nad Orlicí, 3. 3. 2019

Tomáš Malík
předseda KR ČAST
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