Zápis z jednání KR ČAST
Datum:
Přítomni:
Hosté:
Omluven:

úterý 20. 8. 2019 od 20:00, v rámci ITTF Seamaster Czech Open 2019 v Olomouci
Tomáš Malík (předseda KR)
Roman Klecker, Klára Vaculovičová (členové KR),
Petr Bohumský (místopředseda VV ČAST), Miroslav Henžel (ředitel ligových soutěží,
předseda RIK) a Tereza Jonášová (činnost TTTP)
Pavel Kafka

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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.

Úvod a zahájení
Personální obsazení KR ČAST a oblasti daných členů KR v období 2019-2023
Úkoly z jednání KR 17. 2. 2019
Software pro řízení jednorázových akcí ČAST (TTTP)
Programové priority KR ČAST na období let 2019-2023
Centrální registr ČAST
Aktualizace stávajících směrnic ČAST, Metodických pokynů KR, Pravidel ST a Soutěžního řádu
Školení a semináře rozhodčích v sezóně 2019-2020
Výstupy z hodnocení ligových soutěží 2018-2019 ke KR ČAST
Příprava a start dlouhodobých soutěží 2019-2020
Různé

Úvod a zahájení

Předseda KR ČAST Tomáš Malík zahájil jednání KR ČAST v 20:00, přivítal přítomné členy KR ČAST a
hosty.

2.

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

2.1. Tomáš Malík (předseda):
2.1.1. mezinárodní agenda spojená s činností mezinárodních rozhodčích
2.1.2. vedení databáze udělených žlutých a červených karet v soutěžích řízených ČAST.
2.1.3. administrativa webové sekce KR ČAST na webových stránkách www.ping-pong.cz
2.1.4. příprava a průběžné čerpání rozpočtu KR ČAST v daném kalendářní období
2.1.5. vypracování přehledu oddílů startujících v soutěžích řízených ČAST a jejich plnění podmínek dle
čl. 322 Soutěžního řádu
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2.2. Pavel Kafka:
2.2.1. delegace rozhodčích na všechny dlouhodobé soutěže řízené ČAST a APK. S výjimkou delegace
vrchních rozhodčích na utkání 3. ligy mužů
2.2.2. administrace delegace vrchních rozhodčích, případně rozhodčích v rámci dlouhodobých soutěží na
STIS
2.3. Roman Klecker:
2.3.1. zajištění aktualizace veškerých změn souvisejících s pozicí rozhodčích vydaných URC ITTF.
2.3.2. příprava návrhu rozpočtu KR ČAST v oblasti finančních požadavků na zajištění příspěvku na cestu
pro mezinárodní rozhodčí účastnící se akcí v zahraničí
2.3.3. průběžná aktualizace zkušebních otázek pro školení a semináře rozhodčích licence NU, A, B, C
2.3.4. redaktor „Zpravodaje rozhodčích ČAST“
2.3.5. management pomůcek pro rozhodčí
2.4. Klára Vaculovičová:
2.4.1. kontaktní osoba pro školení a semináře rozhodčích všech licencí (včetně licence C)
2.4.2. kontaktní osoba pro práci vrchních rozhodčích se softwarem Table Tennis Tournament Planner
(TTTP)
2.4.3. zajištění vrchních rozhodčích a jeho zástupců na všechny jednorázové akce (MČR, BTM, ŽT, KT,
VT), jejichž pořadatelem je ČAST
2.4.4. kompletní zajištění rozhodčích ke stolu na jednorázové akce (MČR, BTM, ŽT, KT, VT)
2.4.5. ve spolupráci s Terezou Jonášovou a Petrem Bohumským komunikace s programátorem softwaru
TTTP
2.4.6. průběžná aktualizace seznamu rozhodčích (mimo licenci K) v rámci registru ČAST

3.

Splněné úkoly z jednání KR 17. 2. 2019

3.1. 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. Splněno.
3.2. Informovat předsedu RIK o navržených požadavcích na úpravu v registru ČAST. Uložila: Tomáš
Malík; T: 28. 2. 2019. Splněno. Požadavky byly předány dne 8. 6. 2019
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. Splněno. Požadavky byly zaslány dne 8. 6. 2019.
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3.4. 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. Splněno. Pozvánky byly
hromadně zveřejněny na webu ČAST ve dnech 7-8. 3. 2019.
3.5. 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. Splněno. Daný bod byl předán
předsedovi Rady Krajů dne 22.2.2019. Do dnešního dne však KR neobdržela konečné stanovisko
z Rady Krajů v této věci.
3.6. 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. Splněno. Připomínky
na úpravu článků soutěžního řádu byly zaslány předsedovi STK dne 9.3.2019.
3.7. KR rozhodla o přihlášení všech tří českých mezinárodních rozhodčích se statusem BB na výše uvedené
události. Uložila: Tomáš Malík. T: 28. 2. 2019. Splněno. Přihlášky byly odeslány v termínu
stanoveném URC ITTF.
3.8. KR ČAST projednala ocenění dlouholetých mezinárodních rozhodčích při příležitosti konání této akce.
Uložila: Tomáš Malík, Petr Bohumský T: 31. 5. 2019. Splněno. Ocenění proběhlo během
společenského večera rozhodčích při MEJ 2019 v Ostravě.
3.9. 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. Splněno. Pro MEJ 2019 byl zajištěn
dostatečný počet trik všech velikostí.
3.10. KR rozhodla o vypsání pozvánek pro rozhodčí licence „A“ na MČR mládeže a KT mladšího žactva:
Uložila: Klára Vaculovičová, Josef Vítek. T: 28. 2. 2019. Pozvánky byly hromadně zveřejněny na
webu ČAST ve dnech 7-8. 3. 2019.
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3.11. Aktuální stav pomůcek pro rozhodčí a vybavení „call area“ a uložila zhotovit seznam a počty
jednotlivých pomůcek. Uložila: Roman Klecker, T: 30. 6. 2019. Splněno, seznam je vyhotoven.
3.12. 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. Splněno, pozvánka byla odeslána v průběhu měsíce června na adresu KR SSTZ. Další
státy (Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo) nebyly s ohledem na počet potřebných rozhodčích
pro kvalifikaci osloveny.
3.13. 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.
Splněno. V centrálním registru byla s počátkem sezóny 2019-2020 plně zprovozněna funkce
„automatická delegace“.
3.14. 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. Splněno. Připomínky včetně jmen
vrchních rozhodčích a jeho zástupců na jednotlivé turnaje byly předsedovi KML zaslány
v termínu.
3.15. 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. S ohledem na změny výše pokut
za neplnění podmínek účastníka soutěže vyplývající z aktuálního znění Soutěžního řádu, který
schválila konference ČAST dne 13. 4. 2019 a personální změně na pozici ředitele ligových soutěží
ČAST ztratil tento bod význam a byl zrušen.
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3.16. 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. Splněno. Výše uvedená úprava bude
předložena v rámci souhrnné aktualizace Směrnice ČAST č.4-2017.
3.17. 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.
Tento úkol byl podstoupen VV ČAST i s výhledem materiálového zabezpečení úseku rozhodčích
na další čtyřleté období. Splněno. V současné době započala distribuce nových losovátek s logem
ČAST mezi rozhodčí licence IU a NU. Na dalším materiálovém vybavení pro rozhodčí se průběžně
pracuje.

4.

Software pro řízení jednorázových akcí ČAST
KR vzala na vědomí informace o stávajícím stavu TTTP pro potřeby řízení jednorázových soutěží
ČAST.
4.1. K dnešnímu dni je zakoupena licence tohoto programu pro rok 2019.
4.2. Příručku k obsluze TTTP mají k dispozici všichni rozhodčí s licencí NR
4.3. Webová aplikace pro průběžné zveřejňování výsledků z jednorázových akcí ČAST bude ve zkušební
verzi spuštěna s ostrým startem sezóny 2019-2020 a to s předpokladem na BTM ČR v Praze.
4.4. I nadále se shromažďují požadavky na úpravu TTTP pro snazší práci s tímto programem, kdy KR
stanovila tři priority, které budou požadovány po nizozemském programátorovi tohoto softwaru.
➢ losování 2. stupně jednotlivých soutěží včetně útěchy, tak aby výsledný los odpovídal
požadavkům a standardům soutěží ČAST
➢ upravit třízení dvojic v rámci losování čtyřher
➢ umožnit tisk zápisů, aniž by byl zadán časový plán turnaje

5. Programové priority KR ČAST na období let 2019-2023
KR projednala programové priority KR na následující funkční období VV ČAST v letech 2019 až 2023:
5.1. SOUTĚŽNÍ ŘÁD
➢ ve spolupráci s dalšími odbornými komisemi iniciovat uzpůsobení do odpovídající podoby
aktuálního stavu soutěží a potřeb ČAST
5.2. TTTP
➢ dokončení aktualizace TTTP dle shromážděných požadavků na uzpůsobení tohoto programu
➢ posléze přenos TTTP na minimálně jednoho zástupce každého krajského svazu
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5.3. MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ
➢ zabezpečit stávající finanční podporu mezinárodních rozhodčích ke startům na akcích po i
v následujícím funkčním období
➢ zabezpečit odpovídající kandidáty na zkoušky International Umpire, které se uskuteční
v jarních měsících roku 2020
➢ stanovit systém podpory rozhodčích do 26 let s cílem účasti rozhodčího do 26 let na YOG
2022 v senegalské metropoli Dakar
➢ stanovit systém podpory rozhodčích „Blue Badge“ k případné účasti na LOH v 2024 v Paříži
5.4. FINANČNÍ PODPORA VRCHNÍCH ROZHODČÍCH V DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍCH
ČAST

➢ zvýšit odměny pro delegované rozhodčí na dlouhodobé soutěže ČAST ve smyslu
ekonomických možností ČAST, která již druhým rokem zpětně proplácí náklady, které kluby
vynaloží na delegované rozhodčí s cílem, personálně zabezpečit a omladit věkovou strukturu
rozhodčích ČAST do dalších let
5.5. MATERIÁLOVÉ VYBAVENÍ ROZHODČÍCH
➢ zajistit základní vybavení rozhodčím pro jejich běžnou činnost (karty, losovátka, měrky,
odznaky rozhodčího, svazové propisky, pouzdra na vybrané míčky pro jednorázové akce)
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5.6. REGISTR ČAST
➢ dále úzce spolupracovat s RIK na inovacích v registru:
o přihlášky na semináře a školení rozhodčích vést ve stejné podobě jako přihlášky hráčů
na turnaje
o upravit export seznamu rozhodčích do excelu, a to ve smyslu dalších potřebných dat
(rok narození, rozhodčí s končící platností, …)
5.7. OBLEČENÍ ROZHODČÍCH
➢ zajistit odpovídající oblečení pro rozhodčí nejen na jednorázové akce ČAST, ale také
v dlouhodobých soutěžích ČAST s cílem odstartovat tuto změnu se startem sezóny 20192020

6.

Centrální registr ČAST
KR vzala na vědomí další možné návrhy na inovaci Registru ČAST, které byly zaslány předsedovi RIK
dne 8. 6. 2019. Na realizaci se průběžně pracuje, v průběhu sezóny 2019-2020 se předpokládá uvedení
funkce do ostrého provozu:
➢ zadávání udělených karet hráčům a trenérům z jednorázových akcí ČAST do souhrnného
přehledu v rámci STIS,

6.1. Přihlášení rozhodčích na turnaje, školení a semináře prostřednictvím Registru ČAST
6.2. Umožnit v rámci správy rozhodčího Registru ČAST zaznamenat přes administrativu Registru ČAST,
konkrétnímu hráči žlutou, případně červenou kartu, z jednorázové akce, kdy udělená karta se
automaticky přenese do seznamu udělených karet v rámci STIS.
6.3. 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.
6.4. Pro STK a řídící svazy vypracovat v rámci Registru a povinnosti každého účastníka soutěže ve smyslu
Hodnocení sezóny formulář s danými parametry, který by si řídící svaz vyexportoval obdobně jako
přihlášky do soutěže.

7.

Aktualizace stávajících směrnic ČAST, Metodických pokynů KR, Pravidel ST a
Soutěžního řádu
7.1. Aktualizace Směrnice ČAST č.4-2016 „O udělování žlutých karet“, byla ve spolupráci s ředitelem
ligových soutěží a to s ohledem na řízení Extraligy mužů ředitelem soutěží ČAST.
7.2. Aktualizace Směrnice ČAST č.4-2017 „Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na jejich
kvalifikaci“
➢ KR promítla do návrhu aktualizované směrnice aktuální ekonomické možnosti ČAST ve smyslu
podpory oddílů hrajících dlouhodobé soutěže a vrchních rozhodčích, kteří jsou na daná utkání
delegováni. Tyto změny byly podstoupeny k VV ČAST v následující podobě:

soutěž
vrchní rozhodčí
rozhodčí
EXTRALIGA MUŽŮ
650,- Kč
550,- Kč
**
EXTRALIGA ŽEN
650,- Kč
1. LIGA MUŽŮ
600,- Kč
1. LIGA ŽEN
500,- Kč
2. LIGA MUŽŮ
550,- Kč
2. LIGA ŽEN
500,- Kč
3. LIGA MUŽŮ
500,- Kč
***
** změna v rámci Extraligy mužů je podmíněna změnou rozpisu extraligy mužů, v případě neschválení bude
změna aplikována se startem sezóny 2020-2021
*** změna bude aplikována až od startu sezóny 2020-2021
➢

➢

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 byl podstoupen k VV ČAST
v rámci návrhu aktualizace Směrnice ČAST č.4-2017.
Oba dva návrhy na úpravu Směrnic ČAST byly posléze zaslány VV dne 24. 8. 2019
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8.

Školení a semináře rozhodčích v sezóně 2019-2020
8.1. Termínová listina školení a seminářů rozhodčích na sezónu 2019-2020 bude vydána po zveřejnění
kompletní termínové listiny ČAST na sezónu 2019-2020. Uložila: Klára Vaculovičová. T: 31. 10.
2019.
8.2. Školení plánovaná do konce roku 2019:
➢ Školení rozhodčích licence B se uskuteční v rámci žebříčkového turnaje mládeže, který je
naplánován na víkend v termíny 30. 11.-1. 12. 2019
8.2..1. Vypsat pozvánku na školení rozhodčích licence „B“ v termínu 30.11.-1.12. 2019 a domluvit
s pořadatelem záležitosti týkající se uskutečnění daného školení. Uložila: Klára
Vaculovičová. T: 31. 10. 2019.

9.

Výstupy z hodnocení ligových soutěží 2018-2019 ke KR ČAST:
KR ČAST vzala na vědomí zaslaný přehled odpovědí z dotazníku „Hodnocení ligových soutěží v sezóně
2018-2019“. Jednotlivé body týkající se oblasti rozhodčích jsou s příslušným stanoviskem KR ČAST
uvedeny v příloze č. 1 tohoto zápisu.

10. Příprava a start dlouhodobých soutěží 2019-2020:
10.1. KR vzala na vědomí sjednocení dvou metodických pokynů pro vrchní rozhodčí dlouhodobých
soutěží (extraliga mužů a ostatní extraligové a ligové soutěže) do jednoho dokumentu.
10.2. Do začátku ligových soutěží vydat Metodický pokyn týkající se obleku rozhodčího na akcích
řízených ČAST. Uložila: Klára Vaculovičová. T: 30. 9. 2019
10.3. Do následující zpravodaje rozhodčích uvést odkazy na všechny platné dokumenty související
s činností vrchního rozhodčího i rozhodčího u stolu, a to jak v rámci dlouhodobých soutěží, tak i
jednorázových akcí. Uložila: Roman Klecker. T: 30. 9. 2019

11. Různé
➢ KR vzala na vědomí informace z průběhu 62. MEJ, které proběhlo v Ostravě
➢ KR vzala na vědomí informace z průběhu turnaje Czech Open U11 & U13
➢ KR vzala na vědomí informace z příprav turnaje Seamaster ITTF World Tour Czech Open 2019
Olomouc 20-25. 8. 2019
Nadcházející jednání KR ČAST se uskuteční během turnaje ITTF Junior Circuit Premium Czech Junior &
Cadet Open, který se uskuteční 12-16.2.2020 v Hodoníně.
Jednání ukončeno v 23:40.
V Kostelci nad Orlicí, 28. 8. 2019

Tomáš Malík
předseda KR ČAST
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PŘÍLOHA č. 1 Zápisu ze schůze KR ČAST konané 20. 8. 2019
1)
a)

PŘIPOMÍNKY K SOUTĚŽÍM ČAST 2018/19 A PŘÍPADNÉ VAŠE NÁVRHY NA ZMĚNY:
AC SPARTA PRAHA „B“: Upustit od rozhodčích typu "C" u stolu. V dnešní době je těžké sehnat
hlavní rozhodčí na ligu, natož rozhodčí ke stolu. Většinou to řeší děti daného oddílu či samotní hráči.
Na třetí ligu, kam chodí max. partnerky co rodiče hráčů v životě nesežene "céčkové" rozhodčí.
➢ STANOVISKO KR ČAST: Licence "C" lze získat prostřednictvím školení přes web ČAST,
veškeré poplatky s tím spojené jsou vyžadovány až po úspěšném dokončení školení, které je v
současné podobě přístupné všem členům ČAST. Je již na rozhodnutí oddílu, zdali této možnosti
využije či ne.

b)

UNION PLZEŇ: - delegovat hlavní rozhodčí i na 3.LM
➢ STANOVISKO KR ČAST: S ohledem na rozhodnutí konference ČAST v roce 2018, která
neschválila reorganizaci 3.LM nejsme v aktuální podobě pěti třetích lig a 60 mužstev schopni zajistit
na všechna utkání vrchní rozhodčí s licencí „B“. KR každopádně bere tento podnět na vědomí a při
přípravě sezóny 2020-2021 se pokusí dohodnout určitou úpravu stávajícího systému.

2)
a)

SDĚLENÍ PRO VV A KOMISE ČAST (STK, KM, KR, RIK, KVS, AD.):
LOKO DEPO LIBEREC: Pokuty pro oddíly za nehrající mládež a rozhodčího bez licence jsou
zbytečné a příliš vysoké.
➢ STANOVISKO KR ČAST: Chceme-li udržet daný standard, pak neznáme jiný způsob, jak oddíl
donutit, aby v případě startu v soutěžích ČAST dokázal zajistit rozhodčí nejen pro svoji potřebu
(plnění podmínky účastníka soutěže dle SŘ), ale i potřeby svazu k delegacím na dlouhodobé ligové
soutěže. Bohužel částka 3000,- Kč za jednoho chybějícího rozhodčího, je v dnešní době spíše nízká
nežli příliš vysoká. Některé kluby tuto částku i přes zvýšení pokuty v předcházejících sezónách stále
raději zaplatí, namísto, aby ji investovali do vzdělání rozhodčích v rámci svého oddílu

b)

SKST BANÍK HAVÍŘOV: zlepšit kvalitu rozhodčích
➢ STANOVISKO KR ČAST: Pokud máte nějaký nápad, jak kvalitu zlepšit kvalitu vrchních
rozhodčích budeme velmi rádi za každý návrh

c)

SOKOL MICHLE: Doporučujeme od další sezony opět delegovat hl. rozhodčího
➢ STANOVISKO KR ČAST: S ohledem na rozhodnutí konference ČAST v roce 2018, která
neschválila reorganizaci 3.LM nejsme v aktuální podobě pěti třetích lig a 60 mužstev schopni zajistit
na všechna utkání vrchní rozhodčí s licencí „B“. KR každopádně bere tento podnět na vědomí a při
přípravě sezóny 2020-2021 se pokusí dohodnout určitou úpravu stávajícího systému.
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d)

SK DOBRÉ: připomínku mám pouze k některým delegovaným rozhodčím: jejich kvalita je různá a
chápu že ovládání počítačové techniky souvisí s věkem, někteří mají ale i ke konci sezony takové
mezery, že by ale bez asistence přítomných zápisy řádně ani nevyplnili. Několikrát se např. stalo, že
rozhodčí něco chybně zmáčkl, ztratil se mu rozepsaný zápis z obrazovky a nevěděl co dál. První reakce
byla že nejde internet. Hráčky přerušili hru, zkontrolovaly na mobilu, že internet jde a šly mu chybu
opravit.
➢ STANOVISKO KR ČAST: O tomto problému víme, bohužel s ohledem na věkové rozvrstvení
vrchních rozhodčích, kteří rozhodují dlouhodobé soutěže můžeme v současné době ještě jednou
vypsat seminář týkající se online zápisů, případně rozeslat manuál, který práci s online zápisy
vysvětluje krok za krokem, tak jak bylo učiněno před startem sezóny 2018-2019

e)

SKST LIBEREC: KR-pokud se změní delegovaní rozhodčí a oddíl sežene náhradní, ti nemají přístup
k online zápisům. Je nutné změny rozhodčích hlásit? Komu?
➢ STANOVISKO KR ČAST: Ano, podle metodického pokynu KR č. 7-2018, který byl vydán a
zveřejněn na webu ČAST (25.9.2018) se tyto změny hlásí předsedovi KR ČAST. Na sezónu 20192020 bude tento pokyn opět v aktualizované podobě vydán

f)

TJ TATRAN KRPA HOSTINNÉ: Proškolit delegované vrchní rozhodčí, aby se o to nemuseli starat
vedoucí domácích družstev.
➢
STANOVISKO KR ČAST: O tomto problému víme, bohužel s ohledem na věkové rozvrstvení
vrchních rozhodčích, kteří rozhodují dlouhodobé soutěže můžeme v současné době ještě jednou
vypsat seminář týkající se online zápisů, případně rozeslat manuál, který práci s online zápisy
vysvětluje krok za krokem, tak jak bylo učiněno před startem sezóny 2018-2019

g)

TTC OSTRAVA PORUBA: nesouhlasíme s nesmyslnými pokutami za mládež a rozhodčí
➢
STANOVISKO KR ČAST: Chceme-li udržet daný standard, pak neznáme jiný způsob, jak oddíl
donutit, aby v případě startu v soutěžích ČAST dokázal zajistit rozhodčí nejen pro svoji potřebu
(plnění podmínky účastníka soutěže dle SŘ), ale i potřeby svazu k delegacím na dlouhodobé ligové
soutěže. Bohužel částka 3000,- Kč za jednoho chybějícího rozhodčího, je v dnešní době spíše nízká
nežli příliš vysoká, natož pak nesmyslná. Jejich smysl je vidět u některých oddílů, které pochopili,
že je nutné věnovat pozornost i oblasti rozhodčí, a to ve svůj prospěch nežli platit každoročně
pokuty vyplývající z nedodržení soutěžního řádu na účet ČAST.

3)
a)

DOPORUČENÍ, NÁVRHY A PŘÍPADNÉ PŘIPOMÍNKY K ONLINE ZÁPISŮM:
TJ OSTRAVA KST: znovu proškolit zejména starší rozhodčí, v některých případech by bez naší
pomoci nebyli schopni zápis online vyplnit
➢
STANOVISKO KR ČAST: O tomto problému víme, bohužel s ohledem na věkové rozvrstvení
vrchních rozhodčích, kteří rozhodují dlouhodobé soutěže můžeme v současné době ještě jednou

10

vypsat seminář týkající se online zápisů, případně rozeslat manuál, který práci s online zápisy
vysvětluje krok za krokem, tak jak bylo učiněno před startem sezóny 2018-2019
b)

TJ TATRAN KRPA HOSTINNÉ: Proškolit delegované vrchní rozhodčí ve vyplňování online zápisu,
aby se o to nemuseli starat vedoucí domácích družstev.
➢
STANOVISKO KR ČAST: O tomto problému víme, bohužel s ohledem na věkové rozvrstvení
vrchních rozhodčích, kteří rozhodují dlouhodobé soutěže můžeme v současné době ještě jednou
vypsat seminář týkající se online zápisů, případně rozeslat manuál, který práci s online zápisy
vysvětluje krok za krokem, tak jak bylo učiněno před startem sezóny 2018-2019

c)

TJ TATRAN SEDLČANY: proškolit vrchní rozhodčí – manuál k nastudování...
➢
STANOVISKO KR ČAST: O tomto problému víme, bohužel s ohledem na věkové rozvrstvení
vrchních rozhodčích, kteří rozhodují dlouhodobé soutěže můžeme v současné době ještě jednou
vypsat seminář týkající se online zápisů, případně rozeslat manuál, který práci s online zápisy
vysvětluje krok za krokem, tak jak bylo učiněno před startem sezóny 2018-2019

4)

JAKÉ KONKRÉTNÍ NESROVNALOSTI A ZÁVADY JSTE ZAZNAMENALI SE
ZAJIŠTĚNÝMI VR. ROZHODČÍMI? (POUZE 3LM)
AC SPARTA PRAHA: Vrchní rozhodčí jsou problém dělají to lidé, co to opravdu mají rádi a nemůžou
vždy. Při min. 3LM bych zavřel rozhodčího vedoucího domácím s tím, že vedoucí vedoucího mužstva
může spolupracovat s domácím vedoucím.
➢
STANOVISKO KR ČAST: Činnost vrchního rozhodčího, vedoucích mužstev je stanovena
soutěžním řádem, pro danou sezónu pak může být podrobněji popsána rozpisem soutěže

a)

b)

KST VSETÍN: V některých případech nebyla na naše domácí zápasy nominována "naše" rozhodčí, byla
nominována např. na zápasy 2. ligy do Zlína.
➢
STANOVISKO KR ČAST: KR není povinna na domácí utkání delegovat vrchního rozhodčího
z domácího oddílu

c)

SOKOL MICHLE: Bez závad, ale problém sehnat rozhodčího, který v daném termínu není jinde.
➢
STANOVISKO KR ČAST: Tento problém řešila KR i v minulých letech, a to zejména v 3.ligách
mužů, kde ani domácí rozhodčí neměli zájem rozhodovat utkání svého mateřského oddílu.

d)

LOKO DEPO LIBEREC: Výkony rozhodčích byly bez závad. Svaz přesunul povinnost se zajištěním
rozhodčích na oddíly, a ještě je za to pokutuje.
➢ STANOVISKO KR ČAST: Povinnost zajistit vrchního rozhodčího s licencí "B" pro 3LM vyplývá
z rozpisu ligových soutěží, který je vydán obvykle tři měsíce před startem ligových soutěží.
Rozlosování soutěží je známé cca dva měsíce před startem ligových soutěží, a tedy i termíny 11
domácích utkání. Ve stávajícím systému je tedy na pořádajícím oddílu s jak dlouhým dostatečným
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předstihem začne vrchního rozhodčího na konkrétní utkání shánět. S ohledem na rozhodnutí
konference ČAST v roce 2018, která neschválila reorganizaci 3.LM nejsme v aktuální podobě pěti
třetích lig a 60 mužstev schopni zajistit na všechna utkání vrchní rozhodčí s licencí „B“. KR
každopádně bere tento podnět na vědomí a při přípravě sezóny 2020-2021 se pokusí dohodnout
určitou úpravu stávajícího systému.
e)

SK CYKLISTIKY ZRUČ NAD SÁZAVOU: Bez závad na průběhu utkání, problémy s hráči apod.
Spíš při absenci trpí hodnota celého utkání. Chybí výraznější motivace pro rozšíření databáze rozhodčích
a jejich odměn s účastí ČAST (např. 350 Kč pořadatel + 350 Kč Asociace). Jádro problému je, že oddíly
platí stejné poplatky a dostávají čím dál menší servis. I zápisy si vyplňují samy, takže bychom očekávali
nižší náklad k ČAST, případně větší podporu.
➢
STANOVISKO KR ČAST: Na zvýšení finančního ohodnocení vrchních rozhodčích v
dlouhodobých soutěžích se aktuálně pracuje a mělo by vstoupit v platnost před startem ligových
soutěží 2019-2020

f)

SKST HODONÍN: KM nominovat VR
➢ STANOVISKO KR ČAST: Oddíl patrně myslí nominovat vrchní rozhodčí i na 3.ligu mužů.
S ohledem na rozhodnutí konference ČAST v roce 2018, která neschválila reorganizaci 3.LM
nejsme v aktuální podobě pěti třetích lig a 60 mužstev schopni zajistit na všechna utkání vrchní
rozhodčí s licencí „B“. KR každopádně bere tento podnět na vědomí a při přípravě sezóny 20202021 se pokusí dohodnout určitou úpravu stávajícího systému.

g)

h)

SKUŘ PLZEŇ: Někdy složité zajistit rozhodčí – část z nich jsou aktivní hráči a nemůžou v sobotu, část
z nich má někdy nominace a nemůže.
➢ STANOVISKO KR ČAST: Povinnost zajistit vrchního rozhodčího s licencí "B" pro 3LM vyplývá
z rozpisu ligových soutěží, který je vydán obvykle tři měsíce před startem ligových soutěží.
Rozlosování soutěží je známé cca dva měsíce před startem ligových soutěží, a tedy i termíny 11
domácích utkání. Ve stávajícím systému je tedy na pořádajícím oddílu s jak dlouhým dostatečným
předstihem začne vrchního rozhodčího na konkrétní utkání shánět. S ohledem na rozhodnutí
konference ČAST v roce 2018, která neschválila reorganizaci 3.LM nejsme v aktuální podobě pěti
třetích lig a 60 mužstev schopni zajistit na všechna utkání vrchní rozhodčí s licencí „B“. KR
každopádně bere tento podnět na vědomí a při přípravě sezóny 2020-2021 se pokusí dohodnout
určitou úpravu stávajícího systému.
TJ MIKULČICE: Vzhledem k tomu, že za soutěže platíme, tak mít za povinnost si sami musíme
obstarat rozhodčí a ještě navíc, v případě nedodržení, být penalizován, je příliš restriktivní.
➢ STANOVISKO KR ČAST: Povinnost zajistit vrchního rozhodčího s licencí "B" pro 3LM vyplývá
z rozpisu ligových soutěží, který je vydán obvykle tři měsíce před startem ligových soutěží.
Rozlosování soutěží je známé cca dva měsíce před startem ligových soutěží, a tedy i termíny 11
domácích utkání. Ve stávajícím systému je tedy na pořádajícím oddílu s jak dlouhým dostatečným
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předstihem začne vrchního rozhodčího na konkrétní utkání shánět. S ohledem na rozhodnutí
konference ČAST v roce 2018, která neschválila reorganizaci 3.LM nejsme v aktuální podobě pěti
třetích lig a 60 mužstev schopni zajistit na všechna utkání vrchní rozhodčí s licencí „B“. KR
každopádně bere tento podnět na vědomí a při přípravě sezóny 2020-2021 se pokusí dohodnout
určitou úpravu stávajícího systému.
i)

TJ CHROPYNĚ: Bez závad. Pokud se nemůže dostavit rozhodčí licence NU, A, B tak ať se pravomoci
chopí rozhodčí s licenci C. Neudělovat pokuty, pokud tahle situace nastane
➢ STANOVISKO KR ČAST: Povinnost zajistit vrchního rozhodčího s licencí "B" pro 3LM vyplývá
z rozpisu ligových soutěží, který je vydán obvykle tři měsíce před startem ligových soutěží.
Rozlosování soutěží je známé cca dva měsíce před startem ligových soutěží, a tedy i termíny 11
domácích utkání. Ve stávajícím systému je tedy na pořádajícím oddílu s jak dlouhým dostatečným
předstihem začne vrchního rozhodčího na konkrétní utkání shánět. S ohledem na rozhodnutí
konference ČAST v roce 2018, která neschválila reorganizaci 3.LM nejsme v aktuální podobě pěti
třetích lig a 60 mužstev schopni zajistit na všechna utkání vrchní rozhodčí s licencí „B“. KR
každopádně bere tento podnět na vědomí a při přípravě sezóny 2020-2021 se pokusí dohodnout
určitou úpravu stávajícího systému.

j)

TJ JISKRA HOLICE: Žádná sláva, v.r. buď není, nebo staršího věku, nebo rozhoduje dva zápasy
současně, a hlavně je odlišné posuzování ze strany v.r.
➢
STANOVISKO KR ČAST: Pokud máte nějaký nápad, jak kvalitu zlepšit budeme velmi rádi za
každý návrh

k)

TTC ELIZZA PRAHA: v některých případech je velmi těžké někoho sehnat, když je většina
rozhodčích delegována na jiné zápasy vyšších soutěží. Třeba by bylo možné udělit oddílu výjimku, kdy
by 2 zápasy mohl odřídit rozhodčí s licencí C (nehrající daný zápas) bez pokuty.
➢ STANOVISKO KR ČAST: Povinnost zajistit vrchního rozhodčího s licencí "B" pro 3LM
vyplývá z rozpisu ligových soutěží, který je vydán obvykle tři měsíce před startem ligových
soutěží. Rozlosování soutěží je známé cca dva měsíce před startem ligových soutěží, a tedy i
termíny 11 domácích utkání. Ve stávajícím systému je tedy na pořádajícím oddílu s jak dlouhým
dostatečným předstihem začne vrchního rozhodčího na konkrétní utkání shánět. S ohledem na
rozhodnutí konference ČAST v roce 2018, která neschválila reorganizaci 3.LM nejsme v aktuální
podobě pěti třetích lig a 60 mužstev schopni zajistit na všechna utkání vrchní rozhodčí s licencí
„B“. KR každopádně bere tento podnět na vědomí a při přípravě sezóny 2020-2021 se pokusí
dohodnout určitou úpravu stávajícího systému.
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