Zpravodaj rozhodčích ČAST č. 6
Milé kolegyně a kolegové rozhodčí,
vítáme Vás u šestého čísla Zpravodaje rozhodčích ČAST. V uplynulém roce se naši rozhodčí zúčastnili
turnajů ve dvacítce zemí v Evropě, Asii a Americe. Systém výběru rozhodčích (včetně vrchních) na
významné akce ITTF a ETTU se soustřeďuje na rozhodčí s nejvyšší licencí, kladnými evaluacemi a
zároveň je genderově vybalancován. Stabilně narůstající počty našich rozhodčích na těchto turnajích
ukazují na růst kvality práce našich rozhodčích. Toho bychom nedosáhli nebýt výrazné dlouhodobé
podpory VV ČAST. Děkujeme!
Ze Zpravodaje bychom tentokrát rádi zdůraznili zejména aktualizovanou ITTF Příručku pro
rozhodčí s mnoha významnými změnami práce rozhodčích u stolu, dále pak pozvánky na semináře a
školení rozhodčích v roce 2020, nový český „přírůstek“ mezi Blue badge rozhodčí či zavedení
„jestřábího oka“ známého z tenisu.
Přejeme úspěšný rok 2020 a těšíme se na viděnou na turnajích ČAST
Váš tým KR ČAST

__________________________________________________________________
1. Změny v Příručce ITTF pro rozhodčí ST
V létě letošního roku vyšel po dlouholetém čekání upravený Handbook for match officials. Největší
změny popisuje níže uvedený přehled s upřesněním konkrétní strany v českém překladu, který je
zveřejněn na stránkách asociace jako Příručka ITTF pro rozhodčí.
Mezi zásadní změny a nová doporučení patří zejména:
• při časovém limitu počítač úderů stojí (pokud blokuje kameru tak sedí) na straně rozhodčího,
výjimečně u asistenta (strana 5)
• při kontrole síťky měří asistent rozhodčího nejprve napnutí a až poté výšku (strana 7)
• detailně je popsán výběr míčků a systém multi-ball (strana 7)
• pro převlékání lze opustit v doprovodu rozhodčího hrací prostor na více než 3 metry a rovněž
lehce překročit vyhrazený časový prostor (není určen přesný časový úsek – strana 10)
• napomínání za podání bez udělení bodu může udělit jak rozhodčí tak asistent a hráč (dvojice při
čtyřhře) má jen jedno napomenutí za zápas (strana 12)
• bod za posun hrací plochy udělujeme jen při jejím zdvihnutí (např. nohou při podání), trvalém
posunu či úmyslném třepání, ne za „zhoupnutí“ desky stolu a navrácení do stejné pozice či
roztřepání desky důsledkem dupání či letmého dotyku (strana 13)
• platí možnost dvou Time-outů za sebou (vybere si jej každý ze soupeřů) a pozice elektronického
měřidla je na středové čáře obvykle 15 cm od koncové čáry (strana 14)
• ve čtyřhře je třeba učinit dotaz na prvního podávajícího v následné sadě vždy až tehdy, kdy jsou
obě dvojice u stolu (strana 16)

• pokud hráči ukončili rozehrávku dříve než po dvou minutách, je povinností rozhodčího je aktivně
•
•

•
•
•
•
•
•

odrazovat od oddalování začátku hry (strana 17)
jsou-li u stolu používány dvě počítadla, barevné karty musí být na obou z nich (strana 18)
pokud se spoluhráči čtyřhry po sadě oba provinili proti správnému chování, následují dva tresty
– tedy např. ukážeme jednomu žlutou a druhému žlutou + červenou kartu a na začátku nové sady
připíšeme trestný bod soupeřům; karty se do následných zápasů dvouher přenášejí, penalizační
body již ne (strana 18)
pokud započítáváme špatné podání, doporučuje se ukázat příslušný ruční signál a po případném
dotazu hráče jednoduše slovně dovysvětlit (strana 20)
Příloha A nově popisuje postup rozhodčích v call area a upozorňuje, že utírání stolu provádíme
pouze je-li to nezbytně nutné (strana 22)
Příloha B zpřesňuje získávání, udržování a propadnutí licence Blue badge a v hodnocení těchto
rozhodčích (strany 26-28)
Příloha E upravuje postupy rozhodčích u stolu a formální prezentaci (strany 37-41)
Příloha F uvádí změny v oblečení rozhodčích zavedením modrých polokošil Li Ning a černých
kalhot/sukní (strany 42-44)
Příloha G uvádí podrobný popis chybových situací ve stolním tenise vozíčkářů (strany 45-48)

2. Školení a semináře rozhodčích v roce 2020
Avizujeme termíny školení a seminářů rozhodčích v kalendářním pořadí na následující rok 2020.
Můžete je souhrnně nalézt spolu s termíny k přihlášení pod tímto odkazem.
Školení licence NU:
Seminář licence NU:
Seminář licence A:
Školení licence B:
Seminář licence B:
Školení licence A:
Seminář licence B:
Školení licence B:
Školení licence B:
Školení licence NR:

12.-14. 2. 2020
v rámci ITTF Czech Junior & Cadet Open v Hodoníně
13.-14. 2. 2020
v rámci ITTF Czech Junior & Cadet Open v Hodoníně
28. 2. 2020
v rámci MČR dospělých v Plzni
4.-5. 4. 2020
v rámci KT mladšího žactva ve Vsetíně
1. 5. 2020
v Praze
2.- 3. 5. 2020
v rámci MČR staršího žactva v Praze
8. 5. 2020
v Olomouci
16.-17. 5. 2020
v rámci MČR mladšího žactva ve Světlé nad Sázavou
5-6. 12. 2020
v rámci ŽT staršího žactva (místo bude upřesněno)
celý víkend, termín dle možností přihlášených a školitelů v Praze

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) Pozvánky na
všechny školení a semináře rozhodčích budou postupně zveřejňovány na webu ČAST.
Kontaktní osobou je vždy Klára Vaculovičová, vacul.cast@gmail.com, mobil 732 109 626.

3. Fair play a nestandardní situace u stolu
Abychom jako komise rozhodčích mohli přispět svými nominacemi na příští cenu fair play,
budeme rádi, když nám všichni aktivní rozhodčí, hráči a diváci pomohou tím, že nahlásí mimořádně
férové chování hráče/ky či kouče. Za takové považujeme například přiznání dotyku hrací plochy volnou
rukou, posunutí hrací plochy či dotyk na síťce, bránění míčku v dopadu (dotyk míčku o dres či jakoukoli
část těla – např. při podání) a další podobné případy, zejména pak v kritických okamžicích zápasu
(koncovka sady, zápasu, setbol, mečbol).
Pokud zaznamenáte ve vámi řízeném zápase nestandardní situaci, budeme velmi rádi, když nám
ji popíšete mailem či telefonicky a my se k ní ve Zpravodaji vyjádříme.

4. Zkoušky na mezinárodní licenci „International Umpire“
Upozorňujeme rozhodčí, kteří mají alespoň 2 roky platnou licencí NU, aktivně vykonávají funkci
rozhodčího na národní úrovni a ovládající anglický jazyk, na možnost absolvování semináře, evaluací a
testu v angličtině vedoucích k případné možnosti absolvovat na jaře 2020 závěrečný test ITTF pro
získání mezinárodní licence IU „International Umpire“. Veškeré podrobnosti lze nalézt zde. Přihlášky
zasílejte do 31. ledna na adresu: tomas.malik@ping-pong.cz a v kopii na adresu: klecker@email.cz

5. Zpravodajství z ITTF
•
•
•

•
•

Konference mezinárodních vrchních rozhodčích (IR) v roce 2020 proběhnou v termínech:
4.-6. října v čínském Pekingu a 27.-29. listopadu v anglickém Birminghamu.
Od roku 2020 nebudou probíhat evaluace rozhodčích evaluátory na turnajích World Tour + WT
Platinum a Mistrovství světa. Na těchto turnajích bude probíhat hodnocení práce rozhodčích
týmem vrchních rozhodčích.
Polokošile Li-Ning budou používány na turnajích: World Tour + Platinum + Challenge Plus,
World Cup, Olympijských kvalifikacích a Mistrovství světa dospělých a juniorů
Při MS v Budapešti bylo rozhodnuto, že hráči téže asociace tvořící dvojici při čtyřhře, mohou
být (vyjma MS, OH a Paralympiády) oblečeni v rozdílných dresech (jiné barvy).

6. Čtvrtý český Blue badge KARINA VAŠINOVÁ
Gratulujeme! V listopadu úspěšně dokončila naše
ústecká kolegyně Karina Vašinová celý proces získání
nejvyšší licence mezinárodního rozhodčího u stolu.
Bude se tak moci hlásit na rozhodování turnajů nejvyšší
kvality.
Při té příležitosti jsme se Kariny zeptali:
Jak a kdy jsi se dostala k rozhodování stolního tenisu?
K rozhodování jsem se dostala poprvé v roce 2010,
krátce po narození staršího syna, kdy jsem procházela
od postupných licencí až k mezinárodní licenci v roce
2014. Bylo to "nakopnutím" od dlouholetého kamaráda

a kolegy z oddílu SKP Sever Ústí nad Labem Jirky Nováka, který v té době byl již roky mezinárodním
rozhodčím. Určitě mě zaujal svými zkušenostmi, zážitky z vrcholných turnajů i cestováním.
Jaké velké akce máš za sebou?
Absolvovaných velkých akci je již spousta, přesto bych jako nejvýznamnější z mého pohledu vybrala
čtyři. Za prvé German Open v Magdeburgu, kde před vyprodaným hledištěm rozhodovat např.
semifinále, je velkým zážitkem. Dalším bylo letošní ME družstev v Nantes, kde opět byla parádní
atmosféra a rozhodovala jsem mužské finále. Nemohu
opomenout ani naše Czech Open v Olomouci či MS
jednotlivců v Budapešti. Dalši turnaje byly např. v
Linzi, De Haan, Guimaraes či Bratislavě.
Vzpomeneš si na nejlepší a nejhorší situace u stolu?
Krásných situací u stolu byla spousta, těžko vybrat
jedinou, ale vždy mě potěší jakákoliv gesta fair play od
hráčů. Na nejhorší situaci si ale pamatuji výborně. Bylo
to paradoxně na mé první zahraniční akci. Maďarský
hráč byl hodně divoký, házel pálkou, prokopl stůl a
hodil ohrádkou. Nakonec byl vrchním rozhodčím
diskvalifikován a tuším, že zde byl vážný disciplinární
trest.
Jaké máš plány do budoucna?
Mým velkým snem je samozřejmě účast na Olympijských hrách. Myslím, že to mají všichni rozhodčí
společné. A pokud se nezadaří, tak jsou samozřejmě i další cíle, např. rozhodovat v Číně, Japonsku či
jinde v Asii, která je Mekkou stolního tenisu. Ale radost budu mít i z dalších turnajů, kde uvidím vrcholný
stolní tenis. Nerada bych zapomněla i na přátele mezi rozhodčími, které jsem poznala a poznávám stále
nové. I to přináší rozhodování ve stolním tenisu.

7. „Jestřábí oko“ ve stolním tenise
ITTF nově zavádí tzv. Table Tennis Review (TTR). Systém kamer okolo hracího prostoru
umožňující sledování míčku v
každém momentu hry dává šanci
každému
hráči
využít
dvou
přezkoumání rozhodnutí rozhodčích
během
zápasu.
Speciální
videorozhodčí
poté
na
velké
obrazovce zobrazí výsledek jeho
zjištění. Pokud hráčův protest uspěje,
zůstává
mu
stávající
počet
přezkoumání, pokud neuspěje, snižuje
se o jedno.

Aplikací TTR dojde ke snížení množství lidských chyb a vyhneme se také častým zdlouhavým
diskusím s hráči a trenéry nebo nesouhlasných reakcí publika nad započítáním chybného podání z
důvodu výšky, úhlu nadhozu či zakrytí míčku, škrtnutí míčku při podání o síťku, rozhodnutí o dotyku
míčku na hraně, dotyk míčku o dres či tělo hráče a podobnými situacemi.
Systém byl úspěšně otestován na WTGF 2019 v čínském Zhengzhou a plánuje se jeho využití na hlavních
akcích ITTF od roku 2020. Více v článku na webu ITTF a videu na Facebooku.

8. Od 1.1.2020 online zápisy ve všech ligových soutěžích
Upozorňujeme znovu všechny rozhodčí nominované v druhé polovině sezóny do funkce vrchního
rozhodčího ligového utkání, že nově je povinnost ve všech dlouhodobých soutěžích včetně 3. ligy mužů
a 2. ligy žen zadávat online výsledky jednotlivých zápasů utkání. Návod na vyplňování online zápisu je
pod tímto odkazem, dodržujte také Metodický pokyn 4/2019 pro řízení ligových utkání. Přítomný
rozhodčí musí pro administraci utkání využívat pouze své přihlašovací údaje. Všechny informace s tím
spojené naleznete ve výše uvedeném metodickém pokynu.

9. Jmenovky rozhodčích
Komise rozhodčích ČAST zvažuje sjednotit
podobu jmenovek českých rozhodčích zejména na
mezinárodních akcích, a proto navrhuje objednat výrobu
typizovaných jmenovek s magnetickým uchycením
rozhodčím licencí NU a IU dle předepsaného formátu
ITTF. Cena se bude pohybovat pravděpodobně kolem
100 Kč. Svůj zájem avizujte na e-mailovou adresu
klecker@email.cz

10. Nová losovátka ČAST pro rozhodčí
Komise rozhodčích ve spolupráci s
Výkonným výborem ČAST zajistila výrobu
zřejmě historicky prvních losovátek České
asociace stolního tenisu. Losovátka lze zakoupit
za 50,- Kč na seminářích a školeních rozhodčích
či po e-mailové domluvě také na dobírku u člena
KR ČAST Romana Kleckera.

