Zpravodaj rozhodčích ČAST č. 4
Milé kolegyně a kolegové rozhodčí,
vítám vás u čtvrtého čísla Zpravodaje rozhodčích ČAST, který cílí na semináře a školení
rozhodčích ČAST, pozvánky na mezinárodní turnaje v ČR, informaci o dvojitém Time-outu a
jako vždy několik zpráv z ITTF + závěrečný fotokvíz. Vaše stolnětenisové dotazy, náměty na
dovysvětlení situací u stolu a odpovědi na kvíz posílejte na klecker@email.cz. R.Klecker
____________________________________________________________________________

Změna Směrnice o cestovních náhradách
Upozorňujeme, že tak jako každý leden, i v tomto roce se od 1.1. 2019 změnilo stravné členů
ČAST při výkonu funkce takto: trvání 5-12 hodin 82, Kč, 12-18hodin na 124,- Kč a nad 18
hodin (celodenní) na 195,- Kč. Náhrada jízdních výdajů za využití místní hromadné dopravy
(bez nutnosti doložení dokladů) zůstává ve výši 65,- Kč, náhrady za jízdu autem na 4,10 Kč
(1 osoba v autě) a 5,00 Kč (2 a více osob v autě).

Školení a semináře rozhodčích
Avizujeme termíny všech školení a seminářů rozhodčích v kalendářním pořadí do poloviny
roku 2019. Můžete je souhrnně nalézt také pod tímto odkazem.
Školení licence B: 13.-14. dubna 2019, Přerov (při KT mladšího žactva) zde
Školení licence A: 27.-28. dubna 2019 , Praha (při MČR staršího žactva) zde
Seminář licence B: 1. květen (Praha) zde
Seminář licence B: 8. květen (Brno) zde
Školení licence B: 11.-12. května 2019, Jaroměř (MČR mladšího žactva) zde
Školení licence NR: 25.-26. května 2019 (Praha) – zájemci nechť se hlásí K. Vaculovičové
V případě malého počtu přihlášených si vyhrazujeme právo školení/seminář zrušit bez náhrady.
Pro aktuální informace a případné změny sledujte dokumenty komise rozhodčích na webu
ping-pong.cz, kde jsou jednotlivá školení (získání licence) a semináře (doškolení/prodloužení
licence) postupně vypisována. 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.

Dva Time-outy za sebou
URC ITTF vydala v FAQ (Frequently Asked Questions) nové doporučení o výkladu předpisu
3.4.4.2.3 tak, že je možné, aby po prvním Time-outu si vzala Time-out i druhá strana (soupeř),
bez nutnosti odehrát mezi nimi jeden míč (rally).

Úprava metodického pokynu o prasklém míčku
V souvislosti s úpravou doporučení ITTF ve věci prasklého míčku v rámci FAQ se KR ČAST
shodla na potřebě upravit Metodický pokyn tak, aby bylo dosaženo nepochybné shody a tím
bylo posuzování situací rozhodčími shodné a nesporné. Aktualizovaný Metodický pokyn
č. 1/2019 můžete najít zde.

Mezinárodní a republikové turnaje pořádané v ČR v roce 2019
KR ČAST informuje o mezinárodních a republikových turnajích pořádaných ČAST v roce
2019 v ČR a zve rozhodčí k co nejvyšší spoluúčasti na jejich úspěšném zvládnutí:

Akce

Termín

Místo

Přihlášky

Mistrovství ČR dorostu

30.-31. března

Havířov

ZDE

Mistrovství ČR staršího žactva

27.-28. dubna

Praha

ZDE

Mistrovství ČR mladšího žactva

11.-12. května

Jaroměř

ZDE

Mistrovství ČR družstev st. žactva a dorostu

1.-2. června

Ostrava

Bude
upřesněno

Letní olympiáda dětí a mládeže

24.-26. června

Liberec

ZDE

European Youth Championships

7-16. července

Ostrava

ZDE

Czech U11&U13 Open

25.-28. červenec

Olomouc

Bude
upřesněno

Kvalifikace ITTF World Tour Czech Open

20.-21. srpna

Olomouc

Bude
upřesněno

ITTF PTT Czech Open

6.-8. září

Ostrava

ZDE

Vrchní rozhodčí 3. ligy v utkání nehraje!
Kvůli opakovanému porušení článku 338.09 Soutěžního řádu důrazně upozorňujeme, že tak
jako jinde, tak také ve 3. lize mužů, přestože zde KR ČAST pro probíhající sezónu nedeleguje
vrchní rozhodčí, nemůže přítomný vrchní rozhodčí nastoupit do utkání jako hráč a rovněž
nemůže být zároveň rozhodčím u stolu.

Nový ceník pomůcek pro rozhočí
Od 1. ledna platí nový ceník pomůcek pro rozhodčí stolního tenisu zveřejněný na webu ČAST
pod tímto odkazem. Upozorňujeme ale, že ne všechny pomůcky jsou vždy na turnajích,

školeních a seminářích pořádaných ČAST dostupné v hojném počtu a prosíme tak o včasné
nahlášení vašich požadavků.

Navždy odešel kolega rozhodčí
Smutná zpráva přišla 30. října 2018, kdy náhle ve věku
66 let odešel do rozhodcovského nebe náš kolega, pan
Ing. Jaromír Kasal. Aktivní stolní tenista, dlouholetý
předseda a tahoun úspěchů klubu Sokol Plzeň V., bude
citelně chybět. Věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.

Testovací link pro touchpad používaný na turnajích ITTF a ETTU
Na stránkách URC ITTF byly zveřejněny odkazy umožňující rozhodčím online trénink práce s
elektronickým systémem zaznamenávání všech skutečností v daném utkání pomocí touchpadu.
Bezchybná znalost práce s tímto systémem je naprosto esenciální pro správné rozhodování na
většině turnajů vyšších kategorií pořádaných ITTF či ETTU. Pokud rozhodčí není se systémem
seznámen, nemůže na daném turnaji rozhodovat.
Systém je přehledný a nápomocný, ovšem není bezchybný. Lze si zkušebně vybrat
zápas z nabídky a „odřídit“ jej na pozici rozhodčího, včetně zadávání karetních trestů a bodů
(ty nutno kliknout ručně), řešení time-outů, změny stran, kontroly správnosti podávajícího a
přijímajícího ve čtyřhře (systém neumí ve čtyřhře při změně stran správně přenastavit hráče a
podávajícího/přijímajícího), řešení omylů, apod.
Pro soutěže jednotlivců funguje na stránkách ITTF tento odkaz, pro družstva pak následující.

Karina Vašinová úspěšně složila zkoušku
pro získání „modrého odznaku“
Na předposledním podniku loňského seriálu World
Tour v rakouském Linci se naše kolegyně,
mezinárodní rozhodčí Karina Vašinová, zúčastnila
semináře AUT (Advanced Umpire Training) a poté
úspěšně složila test ARE (Advanced Rules
Examination). Karině tímto gratulujeme a věříme, že
brzy dokončí celý proces k získání nejvyšší licenci rozhodčího u stolu – tzv. Blue Badge.

URC ITTF zveřejnila:
V rámci přípravy na nové vydání Příručky pro rozhodčí ITTF byla zveřejněna zatím jen nová
příloha B - Předpisy pro vrchní rozhodčí a rozhodčí na soutěžích o světové tituly a akcích
pořádaných ITTF, ve které jsou nejvýznamnější tyto body:
 rozhodčí na turnaje ITTF World Tour jsou nově nominováni buď jen na kvalifikaci (2-3
dny), hlavní soutěž či finálové 2 dny.
 Na hlavní soutěž a finálové dny World Tour Platinum jsou nominováni pouze rozhodčí
licence IU-BB nebo IU-BBiP. Rozhodčí IU-WB a NU mohou rozhodovat kvalifikaci.
 U ostatních turnajů World Tour musí být minimálně 75% rozhodčích IU a rozhodčí
licence NU lze použít pro kvalifikaci či na rannou fázi hlavní soutěže, preferovaně ve
funkci asistenta rozhodčího.
 Domácí asociace může u turnaje World Tour nominovat až 8 domácích rozhodčích IUBB na hlavní soutěž a 2 na finálové dny. Pokud má domácí asociace méně než 4 IU-BB,
může donominovat IU-WB do počtu 4 domácích rozhodčích na hlavní soutěž.
 Člen týmu vrchních rozhodčích dostává nově 100 USD za den práce, rozhodčí IU-BB za
kvalifikaci 60 USD a hlavní soutěž 100 USD, ostatní rozhodčí min. 30 USD.
 Tým vrchních rozhodčích a rozhodčí pro finálové dny mají hrazenu cestu pořadatelem.
 Rozhodčí mají obdržet přestávku alespoň 20 minut po každých 3 hodinách práce

KVÍZ
Jak se zachová rozhodčí u stolu, když nastane situace na fotografii?
Odpovědi se zdůvodněním zasílejte na mail klecker@email.cz, příště se k situaci vrátíme.
(za fotku děkujeme Tamaře Tomanové a Miroslavu Henželovi)

