Zápis z jednání KR ČAST
Datum:
Přítomni:
Hosté:

neděle 16.2. 2020 od 9:30, v rámci ITTF World Junior & Cadet Open 2020 v Hodoníně
Tomáš Malík (předseda KR ČAST)
Roman Klecker, Klára Vaculovičová, Pavel Kafka (členové KR ČAST),
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:
1. Úvod a zahájení
2. Zápis z rozhodnutí per rollam z období 29.8.2019 až 17.11.2019
3. Úkoly z jednání KR ČAST dne 20. 8. 2019
4. Software pro řízení jednorázových akcí ČAST (TTTP)
5. Centrální registr ČAST
6. Aktualizace stávajících směrnic ČAST, Metodických pokynů KR, Pravidel ST a Soutěžního řádu
7. Dlouhodobé soutěže 2019-2020
8. Delegace vrchních rozhodčích a zástupců vrchních rozhodčích na MČR v sezóně 2019-2020
9. Zkoušky, školení a semináře rozhodčích v roce 2020
10. Příprava akcí ITTF v roce 2020
11. Rozpisy soutěží na sezónu 2020-2021
12. Různé

1. Úvod a zahájení
Předseda KR ČAST Tomáš Malík zahájil jednání KR ČAST v 9:30, přivítal přítomné členy KR
ČAST a místopředsedu ČAST zodpovědného za KR ČAST.

2. Zápis z rozhodnutí per rollam z období 29.8.2019 až 17.11.2019
Členové KR ČAST vzali na vědomí body ze zápisu KR ČAST zveřejněného na webových
stránkách ČAST dne 20.11.2019.

3. Úkoly z jednání KR ČAST dne 20. 8. 2019
Všechny úkoly, které vzešly z jednání KR ČAST dne 20. 8. 2019 byly splněny v příslušných
termínech, viz zápis z rozhodnutí per rollam z období 29.8.2019 až 17.11.2019.
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4. Software pro řízení jednorázových akcí ČAST
KR projednala aktuální informace o stávajícím stavu TTTP pro potřeby řízení jednorázových
soutěží ČAST.
4.1. V průběhu měsíce září 2019 bylo spuštěno průběžné zveřejňování výsledků z turnajů ČAST na
webu ČAST a sekci jednotlivých turnajů
4.2. Stále probíhá diskuse s programátorem ohledně určitých programových úprav pro potřeby
ČAST, a to zejména ve věci již stanovených priorit, kdy jsou jednotlivé úpravy průběžně
řešeny:
4.2.1. losování 2. stupně jednotlivých soutěží včetně útěchy, tak aby výsledný los odpovídal
požadavkům a standardům soutěží ČAST
4.2.2. upravit třídění dvojic v rámci losování čtyřher
4.2.3. umožnit tisk zápisů, aniž by byl zadán časový plán turnaje
4.3. Nákup licence TTTP na rok 2020. Uložila: Petr Bohumský, T: 15. 3. 2020. Zakoupit licenci
softwaru TTTP pro rok 2020.
4.4. Sjednání podmínek, za kterých by bylo možné poskytnout plošné využití TTTP pro všechny
krajské svazy, tak aby krajské svazy mohly tento program využívat.
4.5. Informace o aktuálním stavu TTTP budou předány všem rozhodčím licence NR na začátku
sezóny 2020-2021.

5. Centrální registr ČAST
KR vzala na vědomí informaci o dalších inovacích v rámci Registru ČAST s přesahem do činnosti
KR ČAST:
Od posledního jednání KR ČAST bylo realizováno:
5.1. V rámci BTM ČR mládeže a seznamu přihlášených barevné odlišení hráčů, kteří postoupili
z kategorie „B“ do kategorie „A“, stejně tak hráče, kterým byla udělena divoká karta
5.2. Přihlášení rozhodčích na turnaje, školení a semináře prostřednictvím Registru ČAST. Tato
aplikace je připravena ke spuštění. Ostrý start je předpokládán na přelomu měsíců února a
března 2020 a to pro všechny akce naplánované do konce sezóny 2019-2020. Všichni rozhodčí
příslušných licencí budou informováni příslušným dopisem, případně Metodickým pokynem
k této záležitosti, která velmi usnadní zpracování přihlášek rozhodčích na turnaje, školení,
semináře. Uložila: Tomáš Malík, Klára Vaculovičová; T: 15. 3. 2020 zaslat informativní
mail rozhodčím s licencí NU, A, B o změně systému přihlašování na turnaje, školení a
semináře rozhodčích, které bude spuštěno k 1.3.2020.
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V průběhu roku 2020 se předpokládá uvedení funkce do ostrého provozu:
5.3. 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.
V rámci příprav delegací vrchních rozhodčích na ligové soutěže sezóny 2020-2021 je nutné:
5.4. Na základě tvorby delegací vrchních rozhodčích dlouhodobých soutěží na sezónu 2019-2020
prostřednictvím funkce „automatická delegace“, upravit po dohodě s RIK pro sezónu 20202021 tuto funkci a to tak, aby tato funkce prováděla delegace vrchních rozhodčích nikoliv po
jednotlivých kolech, ale po dvoukolech v rámci jednoho víkendu.
Dále v rámci dalších inovací Registru ČAST, on-line zápisů a přihlašovacího systému:
5.5. Uvést do přihlášky startujícího kontaktní osobu s telefonním číslem, které by bylo zobrazeno
pouze vrchnímu rozhodčímu, a to s cílem telefonického spojení na neodprezentované hráče
v době prezentace.
5.6. V případě zastavení činnosti rozhodčího zobrazit tuto skutečnost barevným odlišením v rámci
rozlosování soutěže na níž je daný rozhodčí delegován
5.7. V rámci online zápisu znemožnit zadání jednoho hráče dvakrát do sestavy jednoho utkání
5.8. V případě udělení pokuty za udělené karty za hráče mateřského oddílu, který nestartuje
v soutěžích řízených ČÁST umožnit správu pokut tohoto oddílu
5.9. V rámci přihlašování rozhodčích vytvořit „zaškrtávací pole“. Chcete aktualizovat údaje ve
svém profilu (mobil, email)?
5.10. V rámci přihlašování hráčů a hráček na turnaj označit v exportu přihlášek a seznamu
přihlášených účastníků CSP.
Uložila: Tomáš Malík; T: 29.2.2020. Informovat předsedu RIK o dalších námětech v rámci
Registru ČAST a STIS.

6. Aktualizace stávajících směrnic ČAST, Metodických pokynů KR, Pravidel ST
KR schválila aktualizaci níže uvedených Směrnic ČAST č.4-2018 a č.3-2019, a to doplněním a
upřesněním v následujících bodech:
6.1. Směrnice č.4-2018 „O udělování licencí a školení rozhodčích“
6.1.1. Minimální věk pro zisk licence rozhodčích licence NR na 20 let
6.1.2. Minimální věk pro zisk licence rozhodčích licence B, A, NU na 18 let
6.1.3. Minimální věk pro zisk licence rozhodčích licence C na 15 let
6.1.4. Minimální věk pro účast na školení licence A a B 17 let, licence NU a NR 18 let
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6.1.5. V rámci školení licence NR upřesnit formulaci vypsání školení. Školení NR bude
probíhat v cyklech, kdy každý cyklus započne teoretickou dvoudenní částí, po které
v období následujících 24 měsíců projde účastník školení praktickou částí. Podrobnější
podmínky budou vždy upřesněny konkrétní pozvánkou na daný cyklus školení této
licence. Další cyklus školení licence NR bude vypsán poté co předcházející cyklus
skončí. V tomto mezidobí bude mít každý účastník školení status „asistent vrchního
rozhodčího – AVR“.
6.1.6. V rámci školení licence NU, IU doplnit vysvětlující větou: Podrobnější podmínky jsou
vždy upřesněny konkrétní pozvánkou na daný cyklus.
6.1.7. V rámci přehledu licencí rozhodčího uvést a formulovat licenci IU.
6.1.8. Podmínky platnosti licence IU jsou definovány direktivou ITTF.
6.2. Směrnice č.3-2019 „Stanovení postihů za udělené karty rozhodčími“
6.2.1. V případě, že hráč startuje mimo mateřský oddíl formou hostování či střídavého startu
za jiné oddíly, platí pokutu za udělené karty v případě hostování oddíl, kde hráč hostuje.
V případě, že hráč startuje mimo mateřský oddíl formou střídavého startu, platí pokutu
za udělené karty mateřský oddíl daného hráče.
6.2.2. U dlouhodobých soutěží uděluje karty pouze delegovaný vrchní rozhodčí s platnou
licencí B, případně také rozhodčí u stolu s platnou licencí A, NU či IU. V případě
neshody udělené karty rozhodčím u stolu s platnou licencí má vyšší pravomoc vrchní
rozhodčí.
6.2.3. V případě, že hráč startuje mimo mateřský oddíl, ještě formou hostování či střídavého
startu za jiné oddíly, platí pokutu za udělené karty vždy mateřský oddíl daného hráče
(hráčky).
6.2.4. V případě neshody udělené karty rozhodčím u stolu má vyšší pravomoc vrchní rozhodčí.
Uložila: Tomáš Malík; T: 10. 3. 2020. Zaslat k VV ČAST návrhy na změny v rámci výše
uvedených Směrnic.
➢ KR dále projednala možné úpravy Směrnice č.4-2019 „Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na
jejich kvalifikaci“ výší odměn vrchních rozhodčích, zástupců vrchních rozhodčích a rozhodčích v při
příležitosti jednorázových akcí. S ohledem na závěry diskuse je však nutné tento návrh připravit
v koncepční podobě, tak aby byl tento návrh uceleně projednán na následující schůzi KR ČAST a
zaslán k VV ČAST před ostrým startem sezóny 2020-2021. Uložila: Tomáš Malík; T: 30. 6. 2020
Připravit koncepční návrh zvýšení odměn rozhodčích v rámci jednorázových akcí, tak aby bylo
možné tento návrh projednat na nadcházející schůzi KR ČAST.
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➢ KR dále projednala upřesnění odměňování a cestovních náhrad českých rozhodčích během činnosti
v týmových klubových soutěžích evropských pohárů, a to s následujícím závěrem. V případě účasti
rozhodčího v rámci České republiky dle platných Směrnic ČAST, v případě účasti v zahraničí dle
platných regulí ETTU.
➢ KR rozhodla o úpravě odměny pro rozhodčí při příležitost finále Českého poháru a to následovně:
vrchní rozhodčí a zástupce vrchního rozhodčího dle stávající Směrnice č.4-2019, rozhodčí u stolu pak
ve výši 1200 Kč za den. Tuto částku je nutné uvést v rámci pozvánky pro rozhodčí k finále Českého
poháru.

7. Dlouhodobé soutěže 2019-2020
7.1. KR vzala na vědomí záležitosti týkajících se vrchních rozhodčích a rozhodčích u stolu
v dlouhodobých soutěžích, a to zejména v následujících případech následovně:
7.1.1. EXM 7.2.2020 Sokol Hradec Králové 2 : SF SKK El Niňo Praha VR: VÍTEK Josef
➢ Vrchní rozhodčí delegovaný KR ČAST pan Josef Vítek nezaslal KR ČAST dle Metodického pokynu č.
4-2019 omluvu z daného utkání, stejně tak neinformoval delegovaného náhradníka. V důsledku této
neinformovanosti tedy nebylo možné zajistit dalšího rozhodčí tak, aby utkání proběhlo v souladu s
nařízeními KR ČAST a rozpisu extraligy mužů. KR ČAST se o dané skutečnosti dozvěděla pouhých
15 minut před samotným začátkem utkání. Utkání bylo zahájeno ve stanoveném čase pouze s jedním
rozhodčím Petrem Sedláčkem, který zároveň převzal pravomoci vrchního rozhodčího za původně
delegovaného Josefa Vítka, který se k utkání nedostavil. Další rozhodčí splňující nastavené parametry
byl zajištěn obratem členem KR ČAST, takže v průběhu druhého zápasu daného utkání převzal úlohu
asistenta vrchního rozhodčího pan Roman Šlechta, kterému KR ČAST vyslovuje veřejnou pochvalu za
jeho nezištnou pomoc.
Rozhodnutí: S ohledem na fakt, kdy byla závada způsobena osobou, která do 30.6.2019 působila
několik předcházejících období v KR ČAST, rozhodla KR ČAST předat tuto záležitost k projednání a
stanovení postihu k VV ČAST. Uložila: Tomáš Malík; T: 17. 2. 2020. Předat podklady a dané
skutečnosti týkající se nedostavení se vrchního rozhodčího k výše uvedenému utkání extraligy
mužů k VV ČAST.
7.1.2. 1LM 25.1.2020 KST Nový Jičín : Agrotec Hustopeče VR: SKULINA Bohumil
➢ KR ČAST projednala připomínku vedoucího hostujícího mužstva pana Jana Matlacha ve věci činnosti
delegovaného vrchního rozhodčího výše uvedeného utkání pana Bohumila Skuliny. V zápase č. 11
JAVŮREK Jiří – KOLDAS Tomáš, rozhodčí u stolu zahlásil za stavu 5:4 „nový míč“ z důvodu
přilétnutí míčku ze souběžně hraného zápasu na vedlejším stole. Podle vyjádření vrchního rozhodčího,
rozhodčí u stolu zvedl ruku k ohlášení „nového míče“ v momentě, kdy bylo nezpochybnitelné, že
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hostující hráč výměnu nedokončí (míček byl stále ve hře). S ohledem na tyto faktory změnil rozhodnutí
rozhodčího u stolu, čímž došlo k porušení Pravidel stolního tenisu bodu 3.3.1.5, kdy vrchní rozhodčí
nemůže změnit rozhodnutí rozhodčího u stolu ve skutkové podstatě.
Rozhodnutí: S ohledem na výše uvedené skutečnosti KR ČAST rozhodla o NAPOMENUTÍ vrchního
rozhodčího za porušení výkladu Pravidel stolního tenisu, bodu 3.3.1.5. Vrchní rozhodčí i oba dva
vedoucí mužstev budou o daném stanovisku KR ČAST informováni. Uložila: Tomáš Malík; T: 29. 2.
2020. Zaslat vrchnímu rozhodčímu a vedoucím obou družstev oznámení v této záležitosti.
7.1.3. 1LM 6.12.2019 KST Zlín : HB Ostrov VR: VESELÝ Jiří
➢ KR ČAST projednala neobvyklý případ činnosti delegovaného vrchního rozhodčího pana Jiřího
Veselého ve výše uvedeném utkání, které bylo zahájeno v 16:00 hod. Delegovaný vrchní rozhodčí
v průběhu rozehraného utkání ukončil svoji činnost a odešel z místa utkání, aniž by o této skutečnosti
s vysvětlením pádných argumentů informoval vedoucí domácího i hostujícího mužstva. Dle informací
uvedených v rámci STIS odjel vrchní rozhodčí utkání 1. ligy mužů hrát své mistrovského utkání
regionálního přeboru 2. třídy do Otrokovic, které začalo v 18:30 hod. Podle časového záznamu v rámci
utkání 1. ligy mužů tak vrchní rozhodčí opustil dané utkání pravděpodobně po dohrání zápasu č. 10 a č.
11, kdy byly výsledky daných zápasů zaznamenány do online zápisu v 18:06 hod. Zcela
nezdůvodnitelný je pak fakt potvrzení online zápisu, které potvrdil vrchní rozhodčí v 19:53 hod, tedy
v době, kdy byl součástí hraného utkání v Otrokovicích, aniž by byl přítomen ve Zlíně v hrací
místnosti utkání 1.ligy.
Rozhodnutí: S ohledem na výše uvedené skutečnosti a hrubé porušení kodexu rozhodčího zastavuje
panu Jiřímu Veselému činnost rozhodčího licence B pro řízení utkání dlouhodobých soutěží řízených
ČAST s okamžitou platností na 12 měsíců od incidentu, tedy do 5. 12. 2020.
7.2. KR vzala na vědomí odvolání oddílu TJ Šanov proti rozhodnutí KR ČAST k VV ČAST ve
věci zastavení činnosti rozhodčího panu Robertu Jiráskovi. KR ČAST opětovně konstatovala
pochybení, která byla součástí zápisu z jednání KR ČAST schválených per rollam za období
29.8.2019 až 17.11.2019, zveřejněného na webových stránkách ČAST dne 20.11.2019.
Veškeré podklady v této záležitosti byly předány místopředsedovi VV ČAST zodpovědnému
za KR ČAST, Petrovi Bohumskému, k dalšímu řešení.
7.3. KR ČAST vzala na vědomí informaci ze zápisu jednání DR ČAST ze dne 4.1.2020:
DR ČAST doporučuje VV delegovat rozhodčí i na 3. ligu, která je rovněž řízena VV a
současně jim proplácet odměny tak jako ve vyšších soutěžích – jde již o opakované doporučení
DR, která nevidí nejmenší důvod pro tuto diskriminaci.
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➢ KR ČAST v této záležitosti opětovně dlouze diskutovala o možných změnách a úpravách v oblasti
zajištění vrchních rozhodčích na utkání třetích lig mužů. Z diskuse vyplynul závěr pomoci mužstvům
zajistit vrchní rozhodčí, a to zejména v oblastech s vyšším počtem ligových mužstev (Praha,
Moravskoslezský kraj). Oddíly dostanou možnost požádat KR ČAST po zveřejnění delegací vrchních
rozhodčích na Extraligy, 1.ligy, 2.ligy, aby jmenovala na daná utkání 3.ligy rozhodčí, kteří nebudou
v daných termínech využiti a delegováni k utkáním ve vyšších soutěžích. Daní rozhodčí poté budou
zaneseni a zobrazeni v rámci STIS u příslušných oddílů a mužstev startujících v třetích ligách. Uložila:
Pavel Kafka; T: 30. 6. 2020. Připravit tuto záležitost do dotazníků vrchních rozhodčích pro
sezónu 2020-2021.
7.4. Zajistit zpětnou vazbu od komisařů pro vrchní rozhodčí, jejichž utkání komisař navštívil.
Uložila: Tomáš Malík T: 15. 3. 2020. Projednat s předsedou STK výše uvedený bod, tak
aby vrchní rozhodčí ligových utkání měli zpětnou vazbu od daného komisaře.
7.5. Zveřejnit na webu ČAST jednotný dokument pro výplatu rozhodčích. Uložila: Tomáš Malík
T: 15. 3. 2020. Připravit a zveřejnit na webu ČAST vzorový dokument pro výplatu
rozhodčích.
7.6. KR vzala na vědomí informace o zvyšujícím se množství informací z oddílů, kdy na daném
utkání administrativně figuruje vrchní rozhodčí, který v místě konání reálně není. KR ČAST
upozorňuje všechny zainteresované, že v dnešní online době je čím dále více průkaznějších
materiálů, které mohou dané osoby usvědčit z neplnění svých povinností. KR ČAST v této
souvislosti avizuje, že jakékoliv zásadní pochybení delegovaných rozhodčích bude trestáno,
tak jako v dosavadním průběhu sezóny 2019-2020.

8. Delegace vrchních rozhodčích a zástupců vrchních rozhodčích na MČR v
sezóně 2019-2020
KR projednala obsazení týmu vrchních rozhodčích na MČR a dalších jednorázových akcí v sezóně
2019-2020.
8.1. M ČR dospělých
8.1.1. vrchní rozhodčí:
8.1.2. zástupci vrchního rozhodčího:

Plzeň
28.2. -1. 3. 2020
BOHUMSKÝ Petr
JONÁŠOVÁ Tereza (pouze pátek),
HENŽEL Miroslav (pouze pátek),
JIRÁSEK Zdeněk
PANSKÝ Miroslav
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8.2. KT mladšího žactva
8.2.1. vrchní rozhodčí:
8.2.2. zástupce vrchního rozhodčího:

Vsetín
5. 4. 2020
GROMNICA Václav
KARASOVÁ Lenka

8.3. M ČR dorostu
8.3.1. vrchní rozhodčí:
8.3.2. zástupci vrchního rozhodčího:

Havířov
28-29. 3. 2020
OLBRICHT Jiří
GROMNICA Václav, RADIM Petr

8.4. M ČR staršího žactva
8.4.1. vrchní rozhodčí:
8.4.2. zástupci vrchního rozhodčího:

Praha
2-3.5.2020
MALÍK Tomáš
HRDÝ Jiří, ZAJÍČEK Martin

8.5. M ČR mladšího žactva
8.5.1. vrchní rozhodčí:
8.5.2. zástupci vrchního rozhodčího:

Světlá nad Sázavou 16-17.5.2020
JIRÁSEK Zdeněk
KOTLORZ Lukáš, PANSKÝ Miroslav

8.6. M ČR družstev dorostu a staršího žactva
8.6.1. vrchní rozhodčí:
8.6.2. zástupci vrchního rozhodčího:

Ostrava
23-24.5. 2020
FAUSEK Jiří
BEDNÁŘ Otakar, HENŽEL Miroslav

KR rozhodla o vypsání pozvánek pro rozhodčí licence „A“ na MČR mládeže a KT mladšího
žactva:
KT mladšího žactva
Vsetín
5. 4. 2020
uzávěrka: 20.3.2020
M ČR dorostu
Havířov
28-29. 3. 2020
uzávěrka: 13. 3. 2020
M ČR staršího žactva
Praha
2-3. 5. 2020
uzávěrka: 16.4.2020
M ČR mladšího žactva Světlá nad Sázavou 16-17. 5. 2020
uzávěrka: 30.4. 2020
Uložila: Klára Vaculovičová. T: 29. 2. 2020. Zveřejnit přihlašování rozhodčích na výše
uvedené akce v rámci správy Registru ve stanoveném termínu.

9. Zkoušky, školení a semináře rozhodčích v roce 2020
➢ KR vzala na vědomí termínovou listinu školení a seminářů rozhodčích na celý kalendářní rok
2020. Termínová listina byla na webu ČAST zveřejněna 20. 12. 2019. Tato termínová listina byla
zároveň zveřejněna v rámci Zpravodaje rozhodčích, který vyšel 29.12.2019.
➢ KR vzala na vědomí informaci o průběhu školení rozhodčích licence NU, které proběhlo v termínu
12-14.2.2020 v Hodoníně. Školení se zúčastnili celkem 4 uchazeči o licenci NU, s následujícím
výsledkem: Lumír Jalůvka školení nedokončil; trojice Markéta Tomancová, Roman Šlechta, Jiří
Veselý získají licenci NU po splnění všech podmínek vedoucí k zisku této licence, a to během
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Mistrovství republiky v Plzni, Havířově, Praze nebo Světlé nad Sázavou či v průběhu ITTF Para
Czech Open v Ostravě.
➢ Seminář rozhodčích licence NU se s ohledem na nezájem ze strany rozhodčích neuskutečnil.
➢ KR projednala a schválila obsazení „školících týmů“ během níže uvedených vzdělávacích akcích,
a to v následující podobě:
9.1. zkoušky na licenci „International umpire“
9.1.1. licence IU
místo bude určeno po dohodě účastníků
9.1.1.1.
školitel:
KLECKER Roman

11. 4. 2020

➢ KR projednala seznam uchazečů na zkoušky „International umpire“, které se uskuteční v tomto
roce. V stanovením termínu se přihlásili následující uchazeči: Václav GROMNICA, Mojmír
HORÁK, Libor JEMELKA, Iva VONDROVÁ a Martin ZAJÍČEK.
➢ Jmenovaní rozhodčí podstoupí na MČR v Plzni první fázi zkoušek a úspěšní uchazeči budou
pozváni k závěrečné online zkoušce na licenci IU.
➢ Všichni rozhodčí byli dne 11. a 16. 2. 2020 informováni o podrobnostech této zkoušky, jejíž
termín je stanoven do období 5. 3. 2020 až 30. 4. 2020.
➢ Místo konání zkoušky bude upřesněno všem účastníkům po zajištění dostačujících prostor
➢ Každý z účastníků závěrečné zkoušky zaplatí na účet ČAST částku 30 USD
➢ Další agendou těchto zkoušek byl pověřen člen KR ČAST Roman Klecker.
9.2. školení rozhodčích licence:
9.2.1. licence NR
9.2.1.1. školitelé:

Praha
18-19. 4. 2020
BOHUMSKÝ Petr
VACULOVIČOVÁ Klára
LINERT Martin za KML ČAST

9.2.2. licence A
9.2.2.1. školitel:
9.2.2.2. hodnotitel:

Praha
KLECKER Roman
VRABEC Jan

2-3.5.2020

9.2.3. licence B:
9.2.3.1. školitel:
9.2.3.2. hodnotitelé:

Vsetín
4-5.4.2020
KLECKER Roman
KLECKER Roman, BENEŠ Jan

9.2.4. licence B:
9.2.4.1. školitel:
9.2.4.2. hodnotitelé:

Světlá nad Sázavou
16-17.5.2020
KAFKA Pavel
budou upřesněni v průběhu dubna 2020
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9.3. seminář (doškolení) licence:
9.3.1. licence A
9.3.1.1. školitel:
9.3.1.2. hodnotitel:

Plzeň
KLECKER Roman
KLECKER Roman

28.2.2020

9.3.2. licence B
9.3.2.1. školitelé:

Praha
1.5.2020
KLECKER Roman, MALÍK Tomáš

9.3.3. licence B
9.3.3.1. školitelé:

Olomouc
8.5.2020
HENŽEL Miroslav, KAFKA Pavel

➢ Zajistit seminární místnost pro seminář rozhodčích licence „B“ v Olomouci dne 8.5.2020.
Uložila: Tomáš Malík; T: 31. 3. 2020. Ve spolupráci s ředitelem soutěží zajistit seminární
místnost pro výše uvedenou akci.

10.Příprava akcí ITTF v roce 2020
KR ČAST vzala na vědomí informaci o připravovaných akcích ITTF v České republice ve zbytku
roku 2020, a to následovně:
10.1.
ITTF Fa20 Czech Para Open, Ostrava 29-31. 5. 2020
referee:
ROOIJMANS Albert
NED
deputy referees:
CORRADO Elio
ITA
KRNC Matija
SLO
OLBRICHT Jiří
CZE
➢ Pozvánka pro české rozhodčí byla rozeslána mailem všem rozhodčím příslušných licencí
s termínem uzávěrky k 15.4.2020 na adresu předsedy KR ČAST. Přihlášky zahraničních
rozhodčích administruje manažer rozhodčích tohoto turnaje s termínem uzávěrky 30.4.2020.
10.2.
ITTF World Tour Czech Open, Olomouc 25-30. 8. 2020
➢ URC ITTF schválila referee team v následující podobě:
referee:
MAZAEV Kirill
RUS
deputy referees:
FENG Zheng
CHN
VACULOVIČOVÁ Klára CZE
➢ Další „deputy referees“ pro kvalifikační část turnaje budou řešeni KR ČAST v průběhu dubna
2020.
➢ V současné době probíhá schvalovací řízení rozhodčích nominovaných URC ITTF, s tím, že pro
hlavní soutěž jsou zajištěna pro české rozhodčí tři místa. Obsazení tří českých rozhodčích s licencí
„Blue Badge“ na jednotlivé dny hlavní soutěže bude řešeno v průběhu května 2020.
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➢ Pozvánka pro české rozhodčí bude zveřejněna a posléze rozeslána v průběhu dubna 2020.
➢ KR ČAST bude zodpovídat pouze za výběr pro kvalifikační část turnaj. V současné době se
předpokládá pozvání 38 rozhodčích, a to včetně rozhodčích vybraných URC ITTF na kvalifikační
část turnaje. Uložila: Tomáš Malík T: 20. 4. 2020, vydat pozvánku pro rozhodčí licence IU a
NU a termínem uzávěrky 20. 6. 2020.
11. Rozpisy soutěží na sezónu 2020-2021
11.1.
Dlouhodobé ligové soutěže
KR vzala na vědomí podněty od delegovaných rozhodčích k doplnění daných záležitostí do rozpisu
dlouhodobých soutěží:
➢ Do rozpisu dlouhodobých soutěží Extraligy mužů, Extraligy žen a ligových soutěží upravit
současné znění věty do podoby: „Pořadatel je povinen poskytnout hostujícímu družstvu a
delegovaným rozhodčím bezplatně minerálky nebo limonády.“
11.2.
BTM ČR mládeže
➢ KR projednala přípravu rozpisu BTM ČR pro sezónu 2020-2021 a to zejména ve smyslu přihlášek
hráčů a hráček na jednotlivé BTM, kdy s ohledem na souběh dvou BTM dochází v mnoha
případech k neshodě co do termínu a času uzávěrky přihlášek na BTM ze strany vrchních
rozhodčích v rámci dvou BTM v jednom termínu. KR po dlouhé diskusi rozhodla o oslovení všech
rozhodčích s licencí NR, kteří mohou být vrchním rozhodčím na BTM ČR, aby se vyjádřili
k návrhu KR ČAST, která navrhuje zanést do rozpisu uzávěrku přihlášek na BTM na termín: pátek
18:00 před daným BTM, a to tak, aby měl vrchní rozhodčí dostatečný prostor na přípravu BTM.
V případě shody vrchních rozhodčích řídící BTM ve stejném termínu je možné čas pro přihlášky
uzpůsobit na základě domluvy daných vrchních rozhodčích. Pro předání podkladů ke KML ČAST
a přípravu rozpisu je nutné získat stanoviska rozhodčích s licencí NR do 31.3.2020, tak aby KR
mohla podklady sumarizovat a předat KML ČAST. Uložila: Tomáš Malík, Klára Vaculovičová;
T: 15. 3. 2020 zaslat mail rozhodčím s licencí NR. T: 31. 3. 2020 sumarizovat podklady a
předat je KML ČAST.

12.Různé
12.1. KR projednala manipulaci s měřáky na kontrolu raket, kdy po dohodě s VV ČAST bude
dlouhodobě jedna kompletní sada v Praze a druhá v Havířově.
12.2. KR vzala na vědomí informaci o udělení ceně fair play při příležitosti vyhlášení ankety
„Stolní tenista roku 2019“, při příležitosti MČR dospělých 2020 a to hráči Petru Handlovi
(TTC MS Brno).
12.3. KR schválila nákup pomůcek a vybavení rozhodčích licence IU a NU během MS družstev
v korejském Busanu. Uložila: Roman Klecker; T: v termínu konání MS DRUŽSTEV
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12.4. KR přijala pozvání slovenské KR k společnému setkání členů KR obou celků bývalé
federace. Po zaslání termínových návrhů ze strany slovenské komise rozhodčích budou dané
termíny projednány v rámci KR ČAST.
12.5. KR vzala na vědomí informaci o zprávě o činnosti KR ČAST pro konferenci ČAST v dubnu
2020. Členové KR ČAST s osnovou daných bodů zprávy souhlasí bez připomínek. Uložila:
Tomáš Malík; T: 7. 3. 2020. Zaslat hodnotící zprávu o činnosti KR ČAST pro
konferenci ČÁST, která se uskuteční v sobotu 4.4.2020.
12.6. KR projednala současný stav „Soutěžního řádu“, který v mnoha ohledech neodpovídá
současnému stavu soutěží ČAST. O případných úpravách dokumentu budou vedena další
jednání.
12.7. KR projednala možné využití měřidel sloužících ke kontrole raket během dalších akcí, a to
zejména evropských pohárových soutěží a školení či seminářů rozhodčích. Uložila: Tomáš
Malík; T: 15.3.2020. Zjistit aktuální počet jednotlivých měřidel sloužících ke kontrole
raket.
Nadcházející jednání KR ČAST se uskuteční během turnaje ITTF World Tour Czech Open, který
se uskuteční v termínu 25-29. 8. 2020 v Olomouci.
Jednání ukončeno ve 13:00 hod.
V Kostelci nad Orlicí, 4. 3. 2020

Tomáš Malík
předseda KR ČAST
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