Zápis z videokonference KR ČAST
Datum:
Přítomni:

čtvrtek 4. 6. 2020 od 19:00 hod. v rámci videokonference
Tomáš Malík (předseda KR ČAST)
Roman Klecker, Klára Vaculovičová, Pavel Kafka (členové KR ČAST), část jednání Petr
Bohumský (místopředseda ČAST zodpovědný za KR ČAST)

Na základě postupného obnovování situace po ukončeném nouzovém stavu byla svolána mimořádná
videokonference s cílem stanovit plán činnosti KR ČAST od 1.6.2020. 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 19:00 hod. a přivítal přítomné
členy KR ČAST a posléze je seznámil s programem jednání.

2. Splněné úkoly z jednání KR ČAST dne 1. 4. 2020
2.1. Informovat všechny rozhodčí licence „B“ a vedoucí ligových mužstev o zrušení plánovaných
seminářů rozhodčích licence „B“ v původních termínech 1 a 8.5.2020. Splněno. 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, který dané
znění uvedl v Infu ŘS dne 22.4.2020.
2.2. Zaslat manažerovi rozhodčích turnaje ITTF Fa20 Czech Para Open v Ostravě seznam
přihlášených rozhodčích z České republiky, a to v původně stanoveném termínu. Tato akce byla
ze strany ITTF aktuálně pozastavena, stejně jako všechny akce ITTF, které se měly odehrát
v termínu do 30.6.2020. O náhradním termínu turnaje se jedná. Splněno. Seznam přihlášených
rozhodčích byl odeslán 17.4.2020.
2.3. 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
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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. Splněno. Daná záležitost je promítnuta v rámci
Metodického pokynu KR ČAST č.3, který byl schválen v rámci této videokonference.
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
2.4. Informovat účastníky školení licence NU Markétu Tomancovou a Romana Šlechtu o prodloužení
lhůty pro dokončení školení licence NU z důvodu současné situace. Splněno. Oba dva rozhodčí
byli informování samostatným emailem dne 1.4.2020.

3. Trvající úkoly z jednání KR ČAST dne 1. 4. 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 s předpokladem
konání v závěru měsíce srpna.
3.2. 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.
3.3. 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 aktuálního rozhodnutí ITTF,
které bylo zveřejněno dne 4.6. v podvečerních hodinách není stále definitivně rozhodnuto o
konání turnaje ITTF World Tour Czech Open 2020. Další zasedání ITTF je na programu dne
23.6.2020. KR ČAST věří, že po tomto termínu bude moci se stoprocentní jistotou informovat
jak rozhodčí nominované URC ITTF, tak české rozhodčí, kteří mají zájem zúčastnit se tohoto
turnaje, zdali se turnaj uskuteční a za jakých podmínek.
3.4. 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, dle
aktualizace kalendáře akcí ITTF.
3.5. 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
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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. Jednorázové akce ČAST (MČR, BTM)
KR ČAST projednala aktualizaci termínové listiny jednorázových akcí a zajištění rozhodčích na
zbývající MČR, nové termíny jsou následující:
MČR družstev staršího žactva a dorostu
Ostrava
22-23.8.2020
MČR dorostu
Havířov
10-11.10.2020
MČR mladšího žactva
Světlá nad Sázavou
5-6.12.2020
MČR staršího žactva
Praha
19-20.12.2020
➢ Dne 4.6.2020 byli osloveni všichni vrchní rozhodčí a jejich zástupci, zdali mohou v nových
termínech potvrdit svoji delegaci s termínem pro vyjádření nejpozději do 10.6.2020.
➢ V otázce rozhodčích u stolu bude v termínu do 20.6.2020 v Registru ČAST opětovně zveřejněn
seznam pro přihlášení rozhodčích na tyto akce. Všichni rozhodčí licence A obdrží samostatný email
s dalšími informacemi. Uložila: Klára Vaculovičová; T: 20.6.2020. Opětovně vypsat a informovat
všechny rozhodčí licence A o nových termínech pro MČR a možnosti aktualizovat svoje termínové
možnosti pro každou akci. Termín uzávěrky pro každou výše uvedenou akci bude vždy tři týdny před
konáním akce. Poznámka: Tento úkol byl v mezidobí schvalování zápisu splněn.

5. Dlouhodobé soutěže ČAST v sezóně 2020-2021
KR ČAST projednala a následně schválila obsahovou stránku jednotlivých Metodických pokynů KR
ČAST spojených se startem sezóny 2020-2021 a to konkrétně:
a) Metodický pokyn č.1 „Plnění podmínky účastníka soutěže v extraligových a ligových soutěžích v
sezóně 2020-2021“
b) Metodický pokyn č.2 „Delegace vrchních rozhodčích na dlouhodobé soutěže 2020-2021“
c) Metodický pokyn č.3 „Dotazník rozhodčího na sezónu 2020-2021“
➢ Schválila harmonogram záležitostí spojených s dlouhodobými soutěžemi, a to v následující podobě:
o zaslání všech metodických pokynů rozhodčích licence B a řediteli soutěží
12.6.2020
o uzávěrka pro vyplnění dotazníku vrchního rozhodčího na sezónu 2020-2021
30.6.2020
o začátek administrace hostování rozhodčího licence B v Registru ČAST
1.7.2020
o ukončení administrace hostování rozhodčího licence B v Registru ČAST
30.9.2020
o vyhodnocení plnění podmínek účastníka soutěže v dlouhodobých soutěžích ČAST
1.10.2020
Uložila: Pavel Kafka, Tomáš Malík; T: červen 2020. Zveřejnit dané materiály na webu ČAST, stejně tak
dané materiály včetně termínového harmonogramu zaslat rozhodčím licence B a přes ředitele ligových
soutěží předat tyto materiály všem mužstvům startujících v extraligových a ligových soutěžích v sezóně
2020-2021.
➢ Projednala informace ze zasedání VV ČAST ve věci delegací vrchních rozhodčí k utkáním třetích lig,
stejně tak výsledky ankety hodnocení soutěží účastníky ligových soutěží v otázce zajištění vrchního
rozhodčího pro utkání třetí ligy mužů. Reakce za DR ČAST na zápis z předcházejícího jednání KR
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ČAST dne 1.4.2020 nebyla zaslána. KR ČAST za zcela zásadní faktory této situace považuje jednak
nedostatek rozhodčích s licencí B, kteří by bylo ochotni daná utkání řídit, dále většinovou
spokojenost mužstev startujících v třetí lize se současným stavem a také finanční náklady, které by
byly propláceny, pokud by vrchní rozhodčí k utkáním třetích lig delegovala KR ČAST. KR ČAST
upozorňuje, že v současné chvíli není možné nejen vrchní rozhodčí delegovat, ale zejména proplácet
náklady na delegované rozhodčích z prostředků ČAST, neboť by dané náklady v souhrnu 675 utkání,
12 mužstev v 5 skupinách každé třetí ligy, dvojkolového uspořádání a následného play-off
představovaly každoročně proplatit částku ve výši 337 500,- Kč.

6. Školení a semináře rozhodčích v období červenec až prosinec 2020
KR ČAST opětovně projednala možnosti uspořádání školení a seminářů rozhodčích, a to zejména
s důrazem na školení licence B.
S ohledem na pracovní verzi termínové listiny, kterou má KR ČAST k dispozici, bylo definitivní
rozhodnutí ve věci termínů a míst konání přesunuto na přelom měsíce června a července 2020, kdy se KR
bude snažit dodržet rámcový návrh, jenž je uveden níže:
6.1. školení licence NR, A, B
6.1.1. licence NR: se uskuteční v průběhu sezóny 2020-2021. Podmínky cyklu školení
rozhodčích budou specifikovány nejdříve 1. 9. 2020.
6.1.2. licence A: bylo ve vypsaném termínu zrušeno, a to bez náhrady. S ohledem na velmi
nahuštěnou termínovou listinu do konce roku 2020 bylo rozhodnuto v letošním
roce toto školení nekonat a směřovat jeho uspořádání do jarních měsíců roku
2021.
6.1.3. licence B: snahou KR ČAST bude do konce kalendářního roku 2020 uspořádat tři školení
rozhodčích této licence, a to s předpokladem následujícího termínového
harmonogramu:
➢ 29-30.8.2020 v rámci World Tour ITTF Czech Open v Olomouci (za předpokladu, že se uskuteční***)
*** v případě neuskutečnění turnaje bude snahou KR ČAST vyjednat jiné místo v rámci moravské
části České republiky.
➢ 12-13.9.2020 v rámci BTM ČR v Praze
➢ 5-6.12.2020 v rámci MČR mladšího žactva ve Světlé nad Sázavou
Poznámka: Daná místa a termíny je nutné konzultovat s pořadateli výše uvedených akcí, v případě akce
BTM ČR a MČR mladšího žactva také s KM ČAST.
6.2. semináře rozhodčích licence B:
KR ČAST vyhodnotila termínové možnosti pro uspořádání semináře rozhodčích licence B, s tím, že
reálně jediným možným termínem pro uspořádání je termín 29-30.8.2020 během World Tour ITTF Czech
Open v Olomouci. V případě neuskutečnění turnaje budou další semináře rozhodčích licence B vypsány
v tradičních květnových termínech roku 2021.
Uložila: Tomáš Malík; T: 30. 6. 2020. Zveřejnit na webových stránkách ČAST definitivní harmonogram
a místa konání školení a semináře licence B do konce roku 2020.
Uložila: Klára Vaculovičová; T: 30. 6. 2020. Vypsat pozvánky na školení a semináře rozhodčích
v Registru ČAST.
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7. Výsledky ankety rozhodčích licence NR ve věci uzávěrky přihlášek na BTM ČR
KR projednala výstupy z ankety určené rozhodčím s licencí NR ve věci uzávěrky na BTM ČR, a to
s následujícími závěry. Na anketu aktivně reagovalo 22 z celkových 32 rozhodčích s licencí NR.
varianta č.1
uzávěrka středa 23:59
pro 2 Fausek Jiří, Jonášová Tereza
varianta č.2
uzávěrka čtvrtek 23:59
pro 11 Gromnica Václav, Hrdý Jiří, Kafka Pavel,
Klecker Roman, Linert Martin, Linert Michal, Mikulecký František, Olbricht Jiří, Panský Miroslav,
Petr Radim, Vítek Josef
varianta č.3
uzávěrka pátek 18:00
pro 9 Halasová Anna, Henžel Miroslav, Jirásek
Zdeněk, Juřík Miroslav, Karasová Lenka, Kotlorz Lukáš, Malík Tomáš, Vaculovičová Klára, Zajíček
Martin
KR ČAST tímto děkuje všem rozhodčím, kteří se do ankety zapojili, neboť jsme z ní získali další
podněty ke zlepšení činnosti práce ve smyslu vrchního rozhodčího a administrativního zázemí pro
jednorázové akce v rámci Registru ČAST. S ohledem na více podnětů, které byly dále popsány
několika vrchními rozhodčími v rámci výše uvedené ankety, upravila a posléze schválila KR ČAST
původní návrh pro úpravu uzávěrky čtvrtečního termínu na 22:00 hod.
Na základě uvedených kritérií vyplývá, že KR ČAST předloží KM ČAST návrh na úpravu rozpisu
BTM ČR od nadcházející sezóny 2020-2021 s uzávěrkou přihlášek ve čtvrtek v čase 22:00.
Uložila: Tomáš Malík; T: v rámci připomínkovacího řízení rozpisu BTM ČR. Upravit termín pro
přihlášení pro akce BTM ČR na čtvrtek 22:00.

8. Podněty KR ČAST k zasedání Rady krajů dne 13.6.2020
KR ČAST projednala možné podněty k zasedání Rady krajů, které proběhne v sobotu 13.6.2020
v Praze. Předseda KR ČAST předá předsedovi Rady Krajů podnět ve smyslu zlepšení komunikace na
úrovni KR ČAST a předsedů jednotlivých krajských KR s cílem iniciovat průběžnou elektronickou
komunikaci mezi těmito celky. Zcela zásadním problémem je, že není k dispozici centrální přehled o
obsazení těchto pozic na jednotlivých krajských výkonných výborech a pokud je, tak ne vždy
odpovídá aktuální podobě. Pokud se podaří tuto záležitost reálně přivést k životu, bude nástin
spolupráce zaslán na všechny kraje na přelomu srpna a září 2020.
Uložila: Tomáš Malík; T: 7.6.2020. Poslat danou informaci předsedovi Rady Krajů s cílem zajištění
aktuálních kontaktů na jednotlivé předsedy krajských komisí rozhodčích.

9. Akce ITTF v České republice v roce 2020:
Krátce byla projednána aktuální podoba kalendáře mezinárodních akcí s tím, že stále není jasné, zda-li
proběhne:
ITTF Fa20 Czech Para Open v Ostravě
Akce původně naplánovaná na termín 29-31. 5. 2020 byla ze známých důvodů odložena s tím, že je
zažádáno o přesunutí akce do termínu 10-12.9.2020.
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ITTF World Tour Czech Open v Olomouci
V tomto případě stále platí původní naplánovaný termín 25-30. 8. 2020. Lze očekávat, že s přesahem na
další organizační záležitosti této akce padne definitivní rozhodnutí o uspořádání po zasedání ITTF
Executive Board, jenž je naplánované na 23.6.2020. Všichni zahraniční rozhodčí pozvání na tento turnaj
URC ITTF byli informováni o průběžném vývoji samostatným emailem včetně všech podrobných
informací dne 16.5.2020.
Z pohledu významných akcí naplánovaných na rok 2020 a doposud neodložených na rok 2021
(Olympijské a Paralympijské hry v Tokiu), je stále nejasný osud MS družstev v korejském Busanu, který
by podle posledních zpráv měl být s ohledem na současnou situaci přeložen na první měsíce roku 2021,
stejně tak je nejasné konání ME jednotlivců v polské Varšavě, a to zejména z důvodu financování této
akce polskými organizátory. Mistrovství Evropy juniorů naplánované na červenec 2020 do chorvatského
Záhřebu je v pracovní verzi kalendáře situováno na termín 4-13.9.2020.

10.Stav rozpočtu KR ČAST k 31. 5. 2020
Členové KR ČAST 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. Po delší diskusi i s ohledem na předpokládané krácení financování sportu v roce 2021 bylo
rozhodnuto předložit VV ČAST návrh na využití části rozpočtu KR ČAST za rok 2020 formou
materiálových investic do složek pro rozhodčí (po vzoru podle ITTF), tašek na kontrolu raket,
plastových krabiček na míčky.
Uložila: Roman Klecker; T: 14. 6. 2020. Připravit návrh na obsahové a rozměrové uspořádání složky
pro rozhodčího, stejně tak plastové krabičky na míčky, tak aby mohl tento návrh být předložen VV
ČÁST nejpozději v průběhu července 2020.

11.Různé

➢

KR ČAST dále projednala aktualizaci testových otázek pro licenci rozhodčího C s účinností od
15. 8. 2020. Uložila: Roman Klecker; T: 31.7.2020. Zaslat aktualizované znění otázek pro školení
rozhodčích licence C, tak aby bylo možné otázky administrovat v systému a spustit je od
15.8.2020.
➢ KR ČAST vzala na vědomí informaci o uskutečnění webinářů ze strany URC ITTF. Dané
webináře bohužel s ohledem na kapacitní možnosti přihlášených nebylo možné aktivně navštívit.
KR ČAST na základě toho předkládá odkazy ke zpětnému zhlédnutí.:
ITTF High Performance & Development Webinar 3 - Umpire Performance Assessment
ITTF High Performance & Development Webinar 8 - Misbehaviour from the view of Ump, Ref and
Players
Nadcházející jednání KR ČAST proběhne za předpokladu uskutečnění turnaje ITTF World Tour Czech
Open v Olomouci v rozmezí 29-30.8.2020.
Jednání ukončeno ve 20:45 hod.
V Kostelci nad Orlicí, 14. 6. 2020

Tomáš Malík
předseda KR ČAST
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