Zpravodaj rozhodčích ČAST č. 5
Milé kolegyně a kolegové rozhodčí,
vítáme vás u pátého čísla Zpravodaje rozhodčích ČAST, které shrnuje činnost KR v posledních
letech a upozorňuje na nově schválené Metodické pokyny a Směrnice, Pravidla ST a Soutěžní
řád ČAST. Budeme rádi za jejich pozorné nastudování a uplatňování v praxi. Zároveň vám
přejeme v nastupující pingpongové sezóně mnoho úspěchů a bezproblémová utkání.
Tomáš Malík a Roman Klecker
KR ČAST
___________________________________________________________________________

Činnost KR ČAST v letech 2016-2019 a plán na období let 2019-2023
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vám z pozice předsedy KR ČAST v úvodu tohoto zpravodaje poděkoval za
Vaši činnost v předcházejícím funkčním období, ve kterém jsem převzal vedení komise
rozhodčích ČAST a provedl souhrn činností KR za uplynulé tři roky, a to ať již v kladném či
záporném slova smyslu a zároveň představil prioritní body, které komise rozhodčích předložila
VV ČAST pro následující volební období.
V uplynulém období bylo nutné reagovat na celou řadu otázek a podnětů vyplývající z
vlastní hry našeho sportu, ale zejména požadavků oddílů a samozřejmě také Vás rozhodčích.
Tak jak bývá mým zvykem hodnotím vždy z obou úhlů pohledu – jak pozitivního, tak i
negativního.
V kladném slova smyslu lze rozhodně hodnotit činnost našich mezinárodních
rozhodčích, kterým se za poslední tři roky otevřela cesta prakticky na všechny turnaje nejen na
starém kontinentě, ale i ve světě. Díky vašemu zájmu a nezanedbatelné finanční podpoře VV
ČAST jsme byli součástí nejprestižnějších světových akcích, jejichž výčet je opravdu pestrý –
posuďte sami: Kuala Lumpur, Kapské Město, Soči, Jekatěrinburg, Bangkok, Tokio, Sapporo,
Chengdu, Shenzen, Astana, Muscat, Doha, Hong Kong, Las Vegas, Sharm El-Sheikh,
Bendigo. V úplném výčtu nesmíme zapomenout ani na účast Romana Kleckera na
Paralympijských hrách v brazilském Rio de Janeiru, stejně tak na účast Petra Bohumského a
Anny Halasové na Olympijských hrách mládeže v argentinském Buenos Aires.
Další oblastí, kterou jsme potřebovali podpořit více než v letech minulých, je oblast
vzdělávání rozhodčích všech licencí. Pryč jsou snad již definitivně doby, kdy KR byla
prakticky při každé příležitosti kritizována za zcela zásadní reformu směrnice o udělování
licencí rozhodčích. Musím uznat, že některé oprávněné nedostatky, na které Vámi bylo
upozorněno byly postupně upraveny, a tak v současné době mohu s lehkým optimismem říci,
že byl zastaven ať již početní tak i kvalitativní úbytek rozhodčích pro řízení jednorázových
soutěží. Rozhodně však nesmíme usnout na vavřínech, neboť otázka dlouhodobých soutěží a
vrchních rozhodčích v nich je stále alarmující, ale o tomto bodě zanedlouho…

Třetí oblastí, kterou bych zde rád zmínil v kladném slova smyslu, je software pro řízení
jednorázových akcí ČAST (zejména MČR a BTM). I tady jsme si vědomi toho, že činnost
softwaru plně neodpovídá všem požadavkům daných turnajů a potřebám vrchních rozhodčích a
jejich zástupců. O problémech víme a chceme program co nejvíce přizpůsobit potřebám turnajů
(v současné době shromažďujeme připomínky). Pro následující čtyřleté období byl software
„Table Tennis Tournament Planner“ zařazen mezi jednu ze zásadních priorit komise
rozhodčích vůbec. Je nutné říci, že v rámci prvních bodovacích turnajů mládeže sezóny 20192020, které proběhly v Praze, již proběhlo zkušební průběžné zveřejňování výsledků z daného
turnaje na webové stránky a až na drobné výpadky serveru při nahrávání těchto výsledků
můžeme říci, že jsme se zase o kus posunuli.
Čtvrtou a poslední zásadní oblastí, která dlouhodobě přináší nejvíce problémů nejen pro
samotnou komisi rozhodčích, je zajištění delegací vrchních rozhodčích na dlouhodobé soutěže
ČAST. Bohužel popisování všeho, co se pak ve zlém a negativním obrací vůči komisi
rozhodčích by se dalo popisovat na dalších několika stranách, to však není účelem tohoto textu.
Věřím, že se nám, díky Vám a vůli nás všech, podaří celou situaci zlepšit a s přispěním všech
konsolidovat tuto oblast, a to včetně znovuobnovení delegací vrchních rozhodčích v třetích
ligách mužů, což je jedno z nejvíce diskutovaných témat nejen v této oblasti. Zásadní věcí,
která nám tu však chybí ze strany nejen Vás rozhodčích, ale zejména vedoucích ligových
mužstev, je písemná komunikace s návrhy, co je třeba zlepšit. Uvědomme si, že čtyři lidé
pracují s 1732 držiteli platné licence rozhodčího a jsou komunikačním nástrojem pro 166
vedoucích ligových mužstev.
V druhé části bych Vám rád nastínil výhled činnosti na následující období let 20192023. Jako číslo jedna je dokončení programových úprav a plné uvedení softwaru TTTP do
provozu během jednorázových akcí. Pevně věřím, že během sezóny 2019-2020 se podaří
dotáhnout do konce vše s tímto programem rozpracované tak, abychom mohli po této sezóně
konečně říci, že máme hotovo. Jak jsem již uvedl, v současné době se velmi intenzivně pracuje
na dalším zdokonalení tohoto vybavení pro řízení jednotlivých soutěží ČAST. Cílem KR
ČAST je po dokončení všech programových úprav přenést tento software na nižší složky
ČAST, kterými jsou kraje, případně regiony.
Druhou hlavní prioritou je zachování stávající podpory mezinárodních rozhodčích pro
jejich činnost na akcích v zahraničí s cílem podpory rozhodčích „Blue badge“ k případné účasti
na olympijských hrách v roce 2024 v Paříži a také podpory rozhodčích do 26 let, což je hlavní
kritérium pro rozhodčí usilující o účast na Olympijských hrách mládeže, které se v roce 2022
uskuteční v senegalské metropoli Dakar. Zároveň se dlouhodobě chceme zaměřit na přípravu
mladých rozhodčích nejen pro zisk licence „International umpire“, kdy se zkoušky pro zisk této
licence uskuteční v letech 2020 a 2022, ale také nových rozhodčích pro jednorázové, a hlavně
dlouhodobé soutěže ČAST.
Za třetí částečně již splněnou prioritu bylo zařazeno navýšení odměn vrchním
rozhodčím dlouhodobých soutěží, kdy tato priorita byla z části splněna vydáním Směrnice č.42019. Dále plánujeme zlepšení výbavy rozhodčích pomůckami, kdy jako první krok byla
zajištěna nová losovátka pro rozhodčí, která budou distribuována během turnajů ČAST a v
rámci seminářů a školení rozhodčích.

Poslední, ovšem zásadní, změnou, která nás v průběhu sezóny 2019-2020 čeká je
postupná změna obleku rozhodčího do sportovnější podoby v podobě polokošile a černých
kalhot. Půjde o velmi postupnou změnu, a to zejména s přechodem k vrchním rozhodčím
dlouhodobých soutěží. V první fázi budou polokošile distribuovány vrchním rozhodčím a
rozhodčím jednorázových akcí, stejně tak rozhodčím, kteří jsou delegováni na utkání extraligy
mužů, následně vrchním rozhodčím dlouhodobých soutěží od extraligy žen až po nižší ligové
soutěže.
Závěrem bych Vás chtěl poprosit a budu velmi rád, pokud nám budete dávat jakoukoliv
písemnou zpětnou vazbu. Je to pro nás důkaz toho, že naše informace čtete a zároveň máme
zpětnou vazbu od vás, zdali naše novinky v ostrém provozu fungují či je potřeba je nějakým
způsobem upravit.

Složení KR ČAST na následující 4 roky a činnosti jednotlivých členů:
S ohledem na nové funkční VV ČAST, stejně tak i všech odborných komisí došlo se začátkem
sezóny 2019-2020 k drobné personální změně v rámci komise rozhodčích, Josefa Vítka
vystřídal Pavel Kafka. Pepovi Vítkovi chceme za celou komisi za jeho několika letou práci pro
naši komisi poděkovat a do další činnosti ať již v pozici vrchního rozhodčího i rozhodčího u
stolu přejeme pevné nervy, co nejméně problematických situací a hlavně pevné zdraví.
Tomáš Malík (předseda), e-mail: tomas.malik@ping-pong.cz
➢ mezinárodní agenda spojená s činností mezinárodních rozhodčích
➢ vedení databáze udělených žlutých a červených karet v soutěžích řízených ČAST.
➢ administrativa webové sekce KR ČAST na webových stránkách www.ping-pong.cz
➢ příprava a průběžné čerpání rozpočtu KR ČAST v daném kalendářní období
➢ vypracování přehledu oddílů startujících v soutěžích řízených ČAST a jejich plnění
podmínek dle čl. 322 Soutěžního řádu
Pavel Kafka, e-mail: pavel.kafka@stavitelstvikafka.cz
➢ delegace rozhodčích na všechny dlouhodobé soutěže řízené ČAST a APK. S výjimkou
delegace vrchních rozhodčích na utkání 3. ligy mužů
➢ administrace delegace vrchních rozhodčích, případně rozhodčích v rámci dlouhodobých
soutěží na STIS
Roman Klecker, e-mail: klecker@email.cz
➢ zajištění aktualizace veškerých dokumentů pro rozhodčí vydaných URC ITTF
➢ příprava návrhu rozpočtu KR ČAST v oblasti finančních požadavků na zajištění
příspěvku na cestu pro mezinárodní rozhodčí účastnící se akcí v zahraničí
➢ aktualizace zkušebních otázek pro školení a semináře rozhodčích licencí NU, A, B, C
➢ redaktor „Zpravodaje rozhodčích ČAST“
➢ management pomůcek pro rozhodčí

Klára Vaculovičová, e-mail: vacul.cast@gmail.com
➢ kontaktní osoba pro školení a semináře rozhodčích všech licencí (včetně licence C)
➢ kontaktní osoba pro práci VR se softwarem Table Tennis Tournament Planner (TTTP)
➢ zajištění vrchních rozhodčích a jeho zástupců na všechny jednorázové akce (MČR,
BTM, ŽT, KT,VT), jejichž pořadatelem je ČAST
➢ kompletní zajištění rozhodčích ke stolu na jednorázové akce (MČR, BTM, ŽT, KT, VT)
➢ ve spolupráci s Terezou Jonášovou a Petrem Bohumským komunikace s programátorem
softwaru TTTP
➢ průběžná aktualizace seznamu rozhodčích (mimo licenci K) v rámci registru ČAST
Díky za Vaši součinnost a do dalších čtyř let naší společné činnosti Vám přeji pevné zdraví a
radost z naší činnosti.
Tomáš Malík, předseda KR ČAST

__________________________________________________________________
Změny v příručkách ITTF a nová Pravidla stolního tenisu ČAST
V dubnu vydala ITTF upravený Handbook 2019 se změnami za poslední roky. Pravidla a
předpisy stolního tenisu ČAST jsme tedy po třech letech zaktualizovali a můžete si je, spolu se
změnovým dokumentem, stáhnout a vytisknout zde.
V červenci po dlouholetém čekání vyšel upravený Handbook for match officials, jehož
podstatně aktualizovanou verzi v češtině zveřejníme již brzy na stránkách asociace.

Soutěžní řád ČAST 2019
Na konferenci ČAST v sobotu 13. dubna 2019 v Praze byly mimo jiné schváleny změny
Soutěžního řádu a následně vydán kompletní Soutěžní řád se všemi 7. dodatky. Některé změny
jsou zásadního charakteru („doplnění“ chybějícího hráče družstva stejně jako střídání,
specifikace vyloučení hráče v utkání, aj.) a proto prosíme o jejich důkladné nastudování,
abychom se vyhli případným problémům. Připomínáme, že vrchní rozhodčí utkání má
povinnost mít při utkání u sebe jak Pravidla, tak Soutěžní řád (v tištěné podobě či
elektronicky).

Nové Směrnice ČAST
VV ČAST po projednání v KR schválil následující Směrnici č.4/2019 o stanovení náhrad pro
rozhodčí a požadavky na jejich kvalifikaci. Shrňme jen nejvýznamnější změnu, že díky
podpoře VV ČAST došlo k výraznému navýšení odměn vrchním rozhodčím všech ligových
utkání. Věříme, že i přes omezení výše proplácených cestovních nákladů vrchního rozhodčího
bude tato změna motivací k aktivnímu přístupu rozhodčích k nominacím na utkání.
Vydána byla rovněž nová Směrnice č. 3/2019 o stanovení postihů za udělené karty
rozhodčími, kdy se nově žlutá karta spolu s červenou počítá ne za 3, ale za 2 žluté.

Školení rozhodčích licence „B“ se uskuteční v Hostinném
KR ČAST vypisuje poslední školení rozhodčích licence „B“ pro tento kalendářní rok.
Pozvánku a přihlášku na toto školení, které se uskuteční ve dnech 30.11. a 1.12.2019
v Hostinném, naleznete zde: Školení licence "B" Hostinné 30.11.-1.12.2019. Termínová listina
školení a seminářů rozhodčích na rok 2020 bude zveřejněna v průběhu prosince.

Nové Metodické pokyny KR ČAST
Pro započatou soutěžní sezónu vydává KR ČAST soubor Metodických pokynů pro VR:
Metodický pokyn č. 1/2019 – plnění podmínek účastníka soutěže
Metodický pokyn č. 2/2019 – delegace VR na dlouhodobé soutěže
Metodický pokyn č. 4/2019 – pokyny pro vrchní rozhodčí
Metodický pokyn č. 5/2019 – oblek rozhodčího ČAST
Ostatní:
➢
➢
➢
➢

extraliga mužů: Rozpis extraligy mužů 2019-2020
extraliga žen: Rozpis extraligy žen 2019-2020
1-3. liga mužů a 1-2. liga žen: Rozpis ligových soutěží 2019-2020
delegace vrchních rozhodčích na ligové soutěže 2019/2020 v Dokumentech KR ČAST v
sekci „Delegace a nominace“
➢ pomůcky rozhodčích a VR: Metodický pokyn KR ČAST č. 4 2018
➢ aktualizovaný výklad k prasklému míčku a specifika stolního tenisu vozíčkářů
➢ Seznam povolených potahů ITTF - LARC 2019B od 1.října 2019 do 30.6.2020.

On-line zápisy a nutnost znát heslo
Jelikož od ledna 2020 bude zadávání on-line výsledků ve všech ligových utkáních ČAST povinné,
připomínáme nutnost nastudování některých dokumentů.
Manuál na online zápisů: Manuál pro vyplňování online zápisu o utkání
První přístup do REGISTRU: Manuál pro první přístup do registru ČAST
Obnova přístupu do REGISTRU ČAST: Zapomenuté heslo do REGISTRU ČAST

URC ITTF zveřejnila:
1. Od roku 2020 nebudou na turnajích nejvyšší kategorie (World Tour/Platinum,
Mistrovství světa, aj.) probíhat evaluace rozhodčích. Namísto toho zde bude probíhat
komplexní zhodnocení výkonu rozhodčího týmem vrchních rozhodčích během turnaje
(brífink, práce v call area, kontrola pálek, marching in, průběh utkání, zvládání
konfliktů, sociální kompetence, týmová práce, jazykové dovednosti).
2. Nově bude zavedena re-certifikace rozhodčích Blue badge, kdy ti, kteří budou chtít
rozhodovat turnaje kategorie A, musí každé 3 roky složit speciální test. Pokud neuspějí,
mají druhý pokus po uplynutí 12 měsíců.
3. Rozhodčí kvalifikace Blue badge navíc nesmí mít více než 1 rok bez hodnocení „meet
expectations“.
4. Nově budou používány pouze černé kalhoty (jak k tričku Li-Ning, tak k světlemodré
košili a tmavěmodrému saku. Kravata či šátek nejsou povinné. Výjimky musí oznámit

vrchní rozhodčí ve svém elektronickém Match Officials Bulletinu zaslaným před
turnajem.

KVÍZ - řešení
Situace zachycená na fotografii je vysoce nestandardní a je značně obtížné o ní jednoznačně a
hlavně správně (v souladu s Pravidly a předpisy) rozhodnout. Problémem je v první řadě
nesprávně zkontrolovaná síťka (vrchním)rozhodčím před (utkáním) zápasem.
Dalším aspektem našeho rozhodnutí musí být to, jestli již výměna (rally) skončila. A zde je
hlavní kámen úrazu – ač by se to zdálo jasné, výměna zaklesnutím míčku do síťky dle Pravidel
ST nekončí. Míček je tak stále ve hře.

Jaká řešení připadají v úvahu?
1. Časový limit: De facto, je-li
míček stále ve hře, musíme
čekat na dosažení časového
limitu po 10 minutách sady,
poté
časoměřič
zvolá
„ČAS“, rozhodčí udělí nový
míč a bude se pokračovat
podle pravidla o časovém
limitu. Co ale uděláme,
pokud je stav např. 10:8 a
toto pravidlo již nelze
použít?
2. Nový míč – var. I: Jiná možnost je využít pravidlo 2.9.1.4 (přerušením hry rozhodčím či
asistentem), protože došlo k neočekávanému narušení podmínek pro hru jež mohou mít vliv
na výsledek míče (2.9.2.4). Jenže jak asi tušíme, závada na síťce existovala již při začátku
míče. Nebo byla způsobena úderem hráče do pásky a ta praskla a zasekla míček?
3. Nový míč – var. II: Jinou variantou je použít pravidlo 2.9.1.3 pro nezaviněné okolnosti,
které mohly způsobit, že některý z hráčů nemohl míček správně vrátit.
4. Bod pro soupeře: Míč by mohl být rozhodnut ve prospěch soupeře hráče, který míček
naposledy zahrál, neboť nepřekonal síťku. Jenže jak víme, výměna (rally) ještě neskončila...
RESUMÉ: Nový míč
Ač k tomu neexistuje zcela jednoznačná a nesporná opora v Pravidlech a předpisech, dle
obsáhlé komunikace s představiteli URC ITTF by v daném momentu asi bylo (i pro pochopení
situace diváky) nejrozumnějším řešením nařídit nový míč pro nezaviněné okolnosti, které
zabránily jednomu z hráčů míček správně vrátit.

