Zápis z videokonference KR ČAST
Datum:
Přítomni:

středa 1. 4. 2020 od 18:00 hod. v rámci videokonference
Tomáš Malík (předseda KR ČAST)
Roman Klecker, Klára Vaculovičová, Pavel Kafka (členové KR ČAST),

Na základě aktuální situace spojené s nouzovým stavem byla svolána mimořádná videokonference
s cílem stanovit plán činnosti KR ČAST na období do konce sezóny 2019-2020, tj. do 30.6.2020.
Všechna rozhodnutí jsou považována a odsouhlasena jako rozhodnutí formou per rollam.
Poznámka: V mezidobí od videokonference po schválení tohoto zápisu došlo k vyřízení některých bodů,
což je již v daných případech zohledněno.
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1. Úvod a zahájení
Předseda KR ČAST Tomáš Malík zahájil videokonferenci KR ČAST v 18:00 hod. a přivítal přítomné
členy KR ČAST a posléze je seznámil s programem jednání.

2. Splněné úkoly z jednání KR ČAST dne 16. 2. 2020
2.1. 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. Splněno. Všichni rozhodčí
obdrželi informativní mail týkají se změny přihlašování na akce rozhodčích (turnaje, školení,
semináře) dne 29. 2. 2020.
2.2. Informovat předsedu RIK o dalších námětech v rámci Registru ČAST a STIS. Splněno. Podněty
k dalšímu zlepšení funkčnosti Registru ČAST a STIS byly předsedovi RIK zaslány 14.3.2020.
2.3. Zaslat k VV ČAST návrhy na změny Směrnic ČAST č. 4-2018 a č.3-2019. Splněno. Návrhy na
aktualizaci výše uvedených Směrnic ČAST byly zaslány k VV ČAST dne 14. 3. 2020 a
schváleny VV ČÁST v nepozměněném návrhu dne 18. 3. 2020.
2.4. Předat VV ČAST podklady a dané skutečnosti týkající se nedostavení se vrchního rozhodčího
k utkání extraligy mužů mezi TJ Sokol PP Hradec Králové 2 a SF SKK El Niňo Praha dne 7. 2.
2020. Splněno. Veškeré podklady týkající se této záležitosti byly zaslány místopředsedovi VV
ČAST zodpovědnému za KR ČAST dne 16. 2. 2020.
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2.5. Zaslat vrchnímu rozhodčímu a vedoucím obou družstev rozhodnutí ve věci připomínky
k vrchnímu rozhodčímu ze strany vedoucího hostujícího mužstva v utkání 1. ligy mužů mezi
KST Nový Jičín a TJ Agrotec Hustopeče dne 25. 1. 2020. Splněno. Rozhodnutí bylo zasláno
všem dotčeným stranám dne 24. 2. 2020.
2.6. Projednat s předsedou STK zajištění zpětné vazby od komisaře vyslaného STK k vrchnímu
rozhodčímu daného utkání, tak aby vrchní rozhodčí ligových utkání měli zpětnou vazbu od
komisaře, který jejich utkání navštívil. Splněno. Předsedovi STK byla dne 14. 3. 2020 zaslána
informace s návrhem, jak tento požadavek ze strany vrchních rozhodčích zajistit.
2.7. Zveřejnit přihlašování rozhodčích na KT mladšího žactva a všechny MČR v roce 2020 v rámci
správy Registru ve stanoveném termínu. Splněno. Všechny turnaje byly zveřejněny
k přihlašování rozhodčích na jednotlivé akce dne 1. 3. 2020.
2.8. Zaslat hodnotící zprávu o činnosti KR ČAST pro konferenci ČAST, která se uskuteční v sobotu
4.4.2020. Splněno. Hodnotící zpráva o činnosti KR ČAST byla odeslána předsedovi ČAST a
místopředsedovi ČAST zodpovědnému za KR ČAST dne 13. 3. 2020.
2.9. Zakoupit licenci softwaru TTTP na rok 2020. Splněno. Licence byla zakoupena a zaslána
rozhodčím s licencí NR dne 10. 4. 2020.
2.10. Zaslat všem rozhodčím s licencí NR dopis s požadavkem k jejich vyjádření co do času uzávěrky
přihlášek na BTM ČR. Splněno částečně. Dopis rozhodčím s licencí NR byl odeslán spolu
s licencí TTTP pro rok 2020 dne 10. 4. 2020.
2.10.1. Dané výsledky odpovědí rozhodčí s licencí NR sumarizovat a předat KML ČAST
k přípravě rozpisu BTM ČR na sezónu 2020-2021. Uložila: Klára Vaculovičová; T: 30. 4.
2020.
2.11. Zajistit seminární místnost pro seminář rozhodčích licence „B“ v Olomouci dne 8.5.2020.
Splněno. Daný seminář byl však s ohledem na současnou situaci v daném termínu zrušen. Dále
viz bod č. 6 tohoto zápisu.

3. Trvající úkoly z jednání KR ČAST dne 16. 2. 2020
3.1. 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.
Poznámka: V současné podobě se na daném návrhu pracuje, tak aby byl dodržen stanovený
termín. Dané možnosti budou projednány na následující řádné schůzi KR ČAST.
3.2. 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. Dále viz bod č. 9 tohoto zápisu. Uložila: Pavel
Kafka; T: 30. 6. 2020. Připravit tuto záležitost do dotazníků vrchních rozhodčích pro sezónu
2020-2021.
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3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

Poznámka: KR ČAST doplnila tento úkol o připomenutí možnosti uvést do dotazníku vrchních
rozhodčích pro sezónu 2020-2021 i mužstva startující v třetích ligách mužů. Dále viz bod č. 9
tohoto zápisu.
Zveřejnit na webu ČAST jednotný dokument pro výplatu rozhodčích. Uložila: Tomáš Malík T:
31. 7. 2020. Dokument je připraven s ohledem na současnou situaci a uceleného přenosu
informací k co největšímu počtu rozhodčích bude materiál rozeslán v souvislosti se startem
sezóny 2020-2021.
Poznámka: KR doplnila tento úkol o konzultaci daného dokumentu s místopředsedou ČAST
zodpovědným za ekonomickou oblast, a to ve smyslu splnění požadavků daného formuláře pro
řádné proúčtování nákladů na rozhodčí ve smyslu ekonomických pravidel ČAST pro proplacení
nákladů na vrchní rozhodčích v dlouhodobých soutěžích ČAST ze strany mužstev startujících
v dlouhodobých soutěžích.
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: průběžně, vydat pozvánku pro rozhodčí
licence IU a NU s předběžným termínem uzávěrky 20. 6. 2020. Dle současného rozhodnutí ITTF
jsou všechny akce pod hlavičkou ITTF do 30. 6. 2020 zrušeny, či odloženy na neurčito.
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
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: 30. 6. 2020. Zjistit aktuální počet jednotlivých měřidel sloužících ke kontrole raket.
S cílem zabezpečit jednu kompletní sadu pro RCM v Praze, Havířově a pokud počet měřidel
dovolí pak pro potřeby KR ČAST ve smyslu zajištění podmínek rozhodčích delegovaných URC
ETTU na utkání evropských pohárových soutěží a dále k školením a seminářům rozhodčích
ČAST.

4. Akce ČAST na období duben až červen 2020
S ohledem na současnou situaci spojenou s vládními opatřeními čeká KR ČAST na rozhodnutí či
termínové upřesnění ze strany VV ČAST, případně KML ČAST ve věci uskutečnění následujících
akcí:
MČR dorostu
Havířov
MČR staršího žactva
Praha
MČR mladšího žactva
Světlá nad Sázavou
MČR družstev staršího žactva a dorostu
Ostrava
Uložila: Klára Vaculovičová; T: průběžně, na základě situace. Bezprostředně poté co VV ČAST či
KML ČAST vydá rozhodnutí o výše uvedených akcích, předat tyto informace všem rozhodčích, kteří
se již na danou akci přihlásili.
Poznámka: Ve dnech 7-8. 4. 2020 byli informováni všichni rozhodčí, včetně přihlášených účastníků
vypsaných školení rozhodčích o aktuální situaci a neuskutečnění daných MČR mládeže v původně
plánovaných termínech.
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5. Zkoušky „International umpire 2020“
KR vzala na vědomí informace o průběh příprav uchazečů na zkoušky „International Umpire“, které
se uskuteční v sobotu 11. 4. 2020. Všech pět zájemců (Václav GROMNICA, Mojmír HORÁK, Libor
JEMELKA, Iva VONDROVÁ a Martin ZAJÍČEK) o tuto licenci splnilo stanovené podmínky KR
ČAST.
Poznámka: Dne 11. 4. 2020 úspěšně absolvovala zkoušky k zisku licence „International umpire“
trojice uchazečů Václav GROMNICA, Mojmír HORÁK a Martin ZAJÍČEK, kterým tímto KR
ČAST blahopřeje a přeje mnoho úspěšných akcí na mezinárodním poli. Zbylí dva uchazeči Libor
JEMELKA a Iva VONDROVÁ bohužel v online zkoušce neuspěli a zůstávají tak prozatím
rozhodčími s licencí „National umpire“. Další zkoušky „International umpire“ se uskuteční v roce
2022.

6. Školení rozhodčích naplánovaná na období duben až červen 2020
6.1. školení licence NU
➢ KR projednala současné možnosti k dovršení školení licence NU, kdy byla nabídnuta
možnost úspěšně dokončit toto školení následujícím uchazečům: Markéta Tomancová,
Roman Šlechta, Jiří Veselý
➢ Jiří Veselý v mezidobí dobrovolně odstoupil od procesu zisku licence NU
➢ Markétě Tomancové a Romanu Šlechtovi bude umožněno splnit stanovené podmínky po
ukončení současného stavu v České republice. Uložila: Roman Klecker; T: 30. 4. 2020.
Oba dva rozhodčí informovat samostatným mailem.
6.2. školení licence NR, A, B
6.2.1. licence NR: se uskuteční v průběhu sezóny 2020-2021. Podmínky cyklu rozhodčích budou
specifikovány nejdříve 1. 9. 2020.
6.2.2. licence A: bylo ve vypsaném termínu zrušeno, a to bez náhrady. Nový termín bude vypsán
v průběhu sezóny 2020-2021 a to na základě termínové listiny jednorázových
akcí ČAST, a to ne dříve než 1. 9. 2020.
6.2.3. licence B: vývoj a možnosti uskutečnění školení licence B pro vrchní rozhodčí
dlouhodobých soutěží jsou popsány v následujících bodech
➢ vypsané školení na termín 4-5. 4. 2020 bylo zrušeno bez náhrady
➢ vypsané školení na termín 16-17. 5. 2020 bylo v daném termínu zrušeno. Náhradní
termín školení je odvislý od uskutečnění MČR mladšího žactva
➢ KR dále projednala případné možnosti uskutečnění školení této licence, a to
s horizontem do konce roku 2020 s následujícím výsledkem. V případě, že nebude
možné školení uskutečnit do konce června 2020, pak proběhnou školení
v následujících variantách, které je však nutné konzultovat zejména s KML ČAST:
1) během víkendu ITTF World Tour Czech Open v Olomouci v termínu 29-30.
8. 2020, a to pouze v teoretické části, bez praktické části rozhodčího u stolu
2) během akcí ČAST a KML, které se uskuteční v průběhu září 2020
3) týden před začátkem ligových soutěží, a to pouze v teoretické části, bez
praktické části rozhodčího u stolu
4) během akcí ČAST a KML, které se uskuteční v průběhu měsíce října až
prosince 2020
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7. Semináře rozhodčích naplánované na období duben až červen 2020
KR rozhodla o plánovaných seminářích rozhodčích licence „B“ následovně.
Uložila: Tomáš Malík, Klára Vaculovičová; T: 15. 4. 2020. Informovat všechny rozhodčí licence „B“
a vedoucí ligových mužstev o daném plánu, který se týká rozhodčích delegovaných do pozice
vrchního rozhodčího v dlouhodobých soutěžích ČAST. Splněno, viz. poznámka.
Poznámka: Všichni rozhodčí licence „B“ byli informování samostatným mailem dne 8. 4. 2020.
Žádost o předání vedoucím ligových mužstev byla zaslána řediteli ligových soutěží dne 12. 4. 2020.
7.1. Semináře rozhodčích licence „B“ vypsané na termín 1. 5. Praha a 8. 5. Olomouc:
➢ obě výše uvedené akce jsou v daném termínu zrušeny bez náhrady!
➢ v případě příznivé situace bude snahou KR uskutečnit alespoň jeden seminář této licence
v průběhu září 2020, s tím, že veškeré podmínky včetně termínu a místa konání budou
zveřejněny nejdříve 1. 8. 2020 na webových stránkách ČAST, stejně tak rozeslány
prostřednictvím Infa ředitele ligových soutěží.
7.2. Prodloužení platností licencí rozhodčích licence „B“ na základě počtu od řízených utkání:
➢ v případě, kdy rozhodčí odřídil během sezóny 2019-2020 jedenáct a více utkání
v dlouhodobých soutěžích ČAST, pak mu bude dle stávající platné směrnice prodloužena
licence na nadcházející tři roky a to do 30. 6. 2023, a dále
7.3. Prodloužení licence rozhodčím licence „B“ s končící platností k 30. 6. 2020:
➢ dále byla řešena otázka prodloužení licencí rozhodčím, kterým končí platnost licence k 30. 6.
2020 se závěrem, že všem těmto rozhodčím bude automaticky prodloužena platnost licence
do 30. 6. 2021, a to bez rozdílu, zdali byli přihlášení na seminář licence „B“, nebo měli či
neměli od řízen příslušný počet utkání dle stávající platné směrnice

8. Příprava akcí ITTF v České republice v roce 2020:
Krátce bylo projednáno zajištění rozhodčích na dvě akce pod hlavičkou ITTF a to:
ITTF Fa20 Czech Para Open v Ostravě, v plánovaném termínu 29-31. 5. 2020
➢ Tato akce byla dle zdrojů ITTF aktuálně pozastavena, stejně jako všechny akce ITTF, které se
měly odehrát v termínu do 30.6.2020. Uložila: Tomáš Malík, zaslat manažerovi rozhodčích tohoto
turnaje seznam přihlášených rozhodčích z České republiky, a to ve stanoveném termínu. T:
15.4.2020.
ITTF World Tour Czech Open v Olomouci, v plánovaném termínu 25-30. 8. 2020
➢ KR ČAST sleduje průběžný vývoj v otázkách rozhodnutí ITTF
➢ zahraničním rozhodčím již byly rozeslány první informace, týkající se cestovních možností, stejně
tak žádosti o víza. S ohledem na současnou situaci jsou veškeré žádosti ve shodě s aktuálními
možnostmi KR ČAST, sekretariátu ČAST a zejména vízových procedur

9. Informace vyplývající ze zápisů jednání VV ČAST a DR ČAST ve věci delegace
vrchních rozhodčích na utkání 3. lig mužů
KR ČAST projednala informace vyplývající ze zápisů DR ČAST a VV ČAST ve věci obnovení
delegace vrchních rozhodčích na utkání třetích lig mužů, a to s následujícím závěrem. S ohledem na
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to, že nikdo z výše uvedených prozatím neadresoval KR ČAST žádnou informaci ohledně dané
záležitosti k projednání a nalezení shody v této věci, rozhodla KR následovně:
➢ Aktuálním stanoviskem pro KR ČAST ve smyslu přípravy delegace vrchních rozhodčích na
sezónu 2020-2021 je závěr z jednání KR ČAST, které proběhlo v Hodoníně dne 16.2.2020 a
které je uvedeno v bodě 3.2 tohoto zápisu.
➢ Vzhledem k současné situaci není KR ČAST schopna jakýmkoliv způsobem, a to s velkou
pravděpodobností až do konce června 2020 zajistit nárust rozhodčích pro odpovídající stav,
který by zabezpečoval bezproblémové obsazení vrchních rozhodčích v třetích ligách. KR
ČAST tedy předpokládá, že současný stav i s ohledem na aktuální stav bude v sezóně 20202021 totožný jako v sezóně 2019-2020.
➢ Výše uvedená stanoviska jsou plně ve shodě s již uvedeným bodem 3.2 tohoto zápisu a dále
body 6.2.3 a 7 tohoto zápisu
➢ A ve shodě s uvedenými body projednala i možný scénář zveřejňování delegací vrchních
rozhodčích pro sezónu 2020-2021, a to v určitých etapách v součinnosti s
případně uskutečněnými školeními
KR ČAST uvítá, když DR ČAST ve spolupráci s VV ČAST iniciuje schůzku za účasti předsedy VV
ČAST, místopředsedy VV ČAST zodpovědným za KR ČAST, předsedy DR ČAST, místopředsedy
DR ČAST, předsedy KR ČAST, člena KR ČAST zodpovědného za delegace vrchních rozhodčích
v dlouhodobých soutěžích ČAST, předsedy STK ČAST a ředitele ligových soutěží k projednání této
záležitosti, tak aby bylo možné sjednotit požadavky všech zainteresovaných stran v této věci
s ohledem na případné úpravy delegací vrchních rozhodčích v dlouhodobých soutěžích od sezóny
2021-2022.

10.Stav rozpočtu KR ČAST k 31. 3. 2020
Členové KR vzali na vědomí aktuální stav rozpočtu komise rozhodčích s cílem minimalizovat možný
přebytek v roce 2020 formou investic do dalších činností rozhodčích, a to nejen v roce 2020, ale i
letech následujících, a to zejména ve smyslu materiálového vybavení rozhodčích pro jejich činnost,
stejně tak školícího vybavení pro vzdělávací akce KR ČAST.

11.Různé
➢ KR dále projednala aktualizaci testových otázek pro licenci rozhodčího C s účinností od 15. 8. 2020
➢ KR vzala na vědomí informace z porady k chystanému dodatku SŘ, která proběhla 6. 3. 2020 v Praze
➢ KR vzala na vědomí aktuální stav pomůcek rozhodčího, které má v současné době k dispozici
Předpokládané nadcházející jednání KR ČAST se uskuteční během turnaje ITTF World Tour Czech
Open, který se uskuteční v termínu 25-29. 8. 2020 v Olomouci. V případě okamžité nutnost s cílem
reagovat na vývoj situace bude po dohodě členů KR ČAST svolána další mimořádná videokonference.
Jednání ukončeno ve 19:45 hod.
V Kostelci nad Orlicí, 14. 4. 2020

Tomáš Malík
předseda KR ČAST
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