METODICKÝ POKYN KR ČAST č. 4 2020:
Organizační pokyny pro vrchní rozhodčí dlouhodobých soutěží ČAST
v sezóně 2020-2021
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
KR ČAST vás delegovala k řízení utkání dlouhodobých soutěží ČAST pro sezónu 2020 – 2021,
a zároveň Vám tak předkládá souhrn nejzásadnějších bodů Vaši činnosti v pozici vrchního
rozhodčího.
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1) OBECNÁ USTANOVENÍ:
K utkání s výjimkou Extraligy mužů se dostavte nejpozději 30 minut (v Extralize mužů vrchní
rozhodčí ve všech utkáních nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem, rozhodčí u stolu
nejpozději 45 minut před stanoveným začátkem utkání).
Od sezóny 2017/2018 mají družstva povinnost oddělit od sebe jednotlivé hrací prostory a hrací
prostory od prostorů pro diváky ohrádkami dle pravidla ST čl. 3.2.3.3, které platí pro ligové
soutěže ČAST, platí bez výjimky.
Vrchní rozhodčí uvede své jméno do patřičné kolonky v „On-line zápise o utkání“, stejně tak u
přítomných rozhodčích u stolu.
Nevyplnění této kolonky znamená, že pořadatel tyto rozhodčí nezajistil. Pokud bude jako
rozhodčí hráč, který hraje v daném utkání (3. liga mužů a 2 liga žen), musí mít v případě
rozhodování oblečenou teplákovou soupravu a být držitelem minimálně platné licence
rozhodčího „C“.
Pořádající oddíl je povinen pro delegované rozhodčí k utkáním Extraligy mužů a Extraligy žen
zajistiti bezplatně minerálky nebo limonády.
Odměny se vyplácejí po skončení utkání.
UNIFORMA ROZHODČÍHO: Rozhodčí delegovaný k utkání dlouhodobých soutěží ČAST
se dostaví v předepsaném úboru, který je specifikován Metodickým pokynem KR ČAST č.5
2019 Oblek rozhodčího. V opačném případě není domácí oddíl povinen vám vyplatit odměny.
Utkání extraligy mužů a extraligy žen řídí rozhodčí v novém úboru (černé kalhoty nebo černá
sukně, černé boty, tmavě tyrkysová polokošile ČAST s nápisem „UMPIRE“, při nižších
teplotách v hale černé tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem pod polokošilí „UMPIRE“).
SESTAVY PRO UTKÁNÍ A SOUPISKY: Dle čl. 329.03 SŘ mají být sestavy pro dvouhry
předkládány bezprostředně po dohrání čtyřher!!! Nikoliv spolu se sestavami pro čtyřhru před
zahájením samotného utkání. Podrobněji popisuje níže uvedený čl. 329.03 SŘ. Rovněž se
prosím dbejte zvýšenou pozornost znění čl. 316.05. Družstva mohou použít soupisky
elektronické. V tomto případě jsou družstva povinna elektronickou soupisku na vyžádání
kdykoliv předložit.
KONTROLA TOTOŽNOSTI HRÁČŮ: Kontrolu totožnosti provádějte dle čl. 329.05 SŘ a
níže uvedených poznámek, které jsou dále podrobněji popsány v čl. 338.02, čl. 109.01 a
poznámce č. 1 tohoto článku.
PŘIPOMÍNKY VEDOUCÍCH DRUŽSTEV: Veškeré připomínky se píší na zvláštní
přílohu!!! V případě vytvoření přílohy nechte přílohu podepsat vedoucímu družstva, stejně tak
nechte napsat vyjádření druhé strany k uvedeným připomínkám. K zapsaným údajům vrchní
rozhodčí vždy uvede své stanovisko, které bude důležitým vodítkem pro příp. rozhodování
řídícího svazu. Jako poslední podepíše přílohu vrchní rozhodčí.

➢ UDĚLENÉ KARTY: Definují se výběrem provinění v pravém sloupečku vedle jména hráče,
který se provinil v rámci online zápisu.
➢ Předpis 3.5.2.3 a 3.3.2.3.10 platí v domácích soutěžích jen tehdy, je-li rozhodčí držitelem
některé z licencí B, A, NU, NR nebo IU. Jinak tuto pravomoc přebírá vrchní rozhodčí utkání,
rovněž je-li držitelem některé z těchto licencí.
o Kartu může udělit rozhodčí, který je držitelem jakékoliv výše uvedené licence.
➢ KOMISAŘ: V případě, že utkání navštíví komisař, rovněž uveďte do připomínek vrchního
rozhodčího jméno a příjmení komisaře, který byl na toto utkání vyslán STK ČAST, dále viz čl.
338.02 SŘ, a to jak v papírové, tak i on-line verzi zápisu o utkání
➢ Nežádoucí je vypisování nepodstatných údajů (jako je teplota v herně, nebo síla osvětlení) a
kontrol (mimo kontroly antidopingové), při kterých nebyly zjištěny žádné závady.
2)
EXTRALIGA MUŽŮ:
➢ Hraje se podle Rozpisu extraligy mužů.
➢ Body, které neupravuje rozpis extraligy mužů, budou posuzovány podle Soutěžního řádu
stolního tenisu platného od 15. 5. 2012 (a jeho schválených dodatků) a Pravidel stolního tenisu
ČAST platných od 3. 4. 2019 a schválených změn, pokud není rozpisem extraligy stanoveno
jinak
➢ Všechna utkání Extraligy mužů, tj. základní část i play-off rozhodují dva rozhodčí = vrchní
rozhodčí a rozhodčí. Jde o upřesnění zejména s ohledem na vyplňování on-line zápisů. Oba
rozhodčí zároveň rozhodují u stolu. První delegovaný rozhodčí zároveň působí v pozici
vrchního rozhodčího.
➢ Z tohoto důvodu jsou v rozlosování extraligy mužů delegace rozhodčích na Extraligu mužů,
jména psaná v pořadí – vrchní rozhodčí, rozhodčí. Vše je podrobněji rozepsáno v bodě 21
rozpisu extraligy mužů na sezónu 2020-2021.
➢ Za zápis o utkání a zadávání on-line zápisů zodpovídá první delegovaný rozhodčí, který je
v rámci delegace uveden jako vrchní rozhodčí
➢ V případě, že vrchní rozhodčí nepotvrdí elektronický zápis o utkání svým heslem domácí klub
není povinen vyplatit vrchnímu rozhodčímu odměnu
➢ Základní hrací termín je pátek v časovém rozmezí 17:00 až 18:00 hod. Televizní utkání vždy ve
čtvrtek do 18:00 hod.
➢ Play-off: čtvrtfinále, semifinále a finále play-off se hraje na dvě vítězná utkání ze tří.
Losování sestav třetího utkání se řídí čl. 328 SŘ
➢ Play-out: se nehraje
➢ Baráž o extraligu: Hraje 10. mužstvo po základní části s vítězem (případně druhým celkem)
konečného pořadí 1. ligy
➢ PRŮBĚH UTKÁNÍ: K utkání se dostavte nejpozději 60 minut (vrchní rozhodčí) před
stanoveným začátkem, rozhodčí u stolu nejpozději 45 minut před stanoveným začátkem
utkání).
➢ Vrchní rozhodčí převezme nejpozději 45 minut před zahájením utkáni od vedoucích
družstev základní sestavy pro utkání. V případě TV utkání odevzdá vrchní rozhodčí televiznímu
štábu nejpozději 40 minut před stanoveným začátkem utkání základní sestavy obou mužstev
➢ oficiální čas pro průběh TV utkání (nástup, začátek utkání, začátek zápasu) je na odkaze:
https://time.is/

➢ V TV utkáních je pořadatel povinen, vzájemnou dohodou s TV štábem a vrchním rozhodčím,
zajistit nástup1 v takovém čase, aby nejpozději v 18:03 začala rozehrávka hráčů prvního zápasu
a začátek 1. setu prvního zápasu byl nejpozději 18:05!!! Pozdější začátek 1. setu prvního zápasu
utkání je pokutován ve výši 5000,- Kč.
➢ Rozhodčí budou striktně dohlížet na začátky jednotlivých zápasů tak, aby se hráč dostavil do
hracího prostoru nejpozději do 1 minuty po dohrání předcházejícího zápasu.
➢ Podle určení pořádajícího družstva může být po 2. zápase přestávka v délce max. 10 minut.
Rozhodnutí o konání přestávky a její délce oznámí pořadatel vedoucímu hostů a vrchnímu
rozhodčímu před začátkem utkání. Přestávka po 2. zápase neplatí pro utkání, která jsou
přenášená televizí.
➢ ROZHOVORY TRENÉRŮ PO UTKÁNÍ, POTVRZENÍ ONLINE ZÁPISU A VÝPLATA
ROZHODČÍCH: Potvrzení online zápisu o utkání včetně vyplacení odměn spojených
s činností rozhodčích jsou uskutečněny až po uskutečnění rozhovorů s pracovníky televizního
štábu. Porušení tohoto schématu je trestáno pokutou ve výši 2000,- Kč.
➢ DRESY: Družstva musí nastoupit v jasně rozdílných barevných dresech. Vrchní rozhodčí je
rozhodnutím VH APK zbaven povinnosti řešit rozsah a počet reklam na dresech hráčů
startujících v extralize mužů
➢ MÍČKY: Na televizní utkání může pořádající oddíl (po dohodě se soupeřem) dodat oranžové
míčky, i když jiná utkání hraje s míčky bílými. Změnu musí pořádající mužstvo nahlásit
nejpozději 4 dny před utkáním řediteli soutěží
➢ SYSTÉM MULTIBALL: je v sezóně 2020-2021 dobrovolný. V případě využití tohoto
systému v rámci daného utkání oznámí tuto skutečnost vedoucí mužstev vrchnímu rozhodčímu.
V rámci utkání s tímto systémem jsou hráči povinni rozehrát nový míč neprodleně po obdržení
míčku. Pořádající oddíl (klub) je povinen pro utkání připravit 20 míčků a zajistit sběrače,
v případě že se družstva domluví na odehrání utkání tímto systémem. Míčky se sbírají z hracího
prostoru po každém dohraném míči.
3)
EXTRALIGA ŽEN
➢ Vrchní rozhodčí rozhoduje v novém úboru rozhodčího, viz bod 1. Obecná ustanovení tohoto
pokynu
➢ Pokud nastane situace, kdy v extralize nastoupí mužstvo pouze o dvou hráčkách, vrchní
rozhodčí tuto skutečnost zaznamená do kolonky „Připomínky vrchního rozhodčího“, kdy o
postihu nesplnění podmínky stanovené rozpisem extraligy žen (bod 13 písmeno d) rozhodne
řídící svaz. Utkání se i za této okolnosti vždy odehraje, tak jako standardní utkání extraligy žen.
4)
1 A 2. LIGA MUŽŮ A ŽEN
➢ K těmto soutěžím nejsou žádné další specifikace
5)
3. LIGA MUŽŮ
➢ Na základě znění rozpisu ligových soutěží pro sezónu 2020-2021 jsou vrchní rozhodčí
delegováni pro následující soutěže: extraliga mužů a žen, 1. liga mužů a žen, 2. liga mužů a žen.
➢ Ve 3. lize mužů zajišťuje pro utkání základní části vrchního rozhodčího s licencí B pořádající
oddíl! Na utkání play-off budou delegováni vrchní rozhodčí KR ČAST

Nástup může začít již v 17:30, ale také v 17:55. Nástup organizuje a řídí vždy pořadatel utkání,
nikoliv vrchní rozhodčí
1

➢ Upozorňuji vedoucí pracovníky domácích družstev, že totéž platí o rozhodčích, které si
zajišťuje oddíl sám a je jejích povinností s těmito „Organizačními pokyny“ tyto rozhodčí
seznámit.
➢ V 3. lize mužů při případném řešení sporu přebírají roli vrchního rozhodčího oba vedoucí
družstev – viz rozpis bod č. 17. Výsledek jejich dohody zapíše vrchní rozhodčí do přílohy
zápisu o utkání. Nedosažení dohody vedoucích družstev bude považováno za hrubé porušení
povinností účastníka soutěže oběma družstvy.
6)
➢
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ONLINE ZÁPISY
Manuál na vyplňování online zápisů: Manuál pro vyplňování online zápisu o utkání
Manuál pro první přístup do REGISTRU ČAST: Manuál pro první přístup do registru ČAST
Obnova přístupu do REGISTRU ČAST: Zapomenuté heslo do REGISTRU ČAST
Pořadatel utkání je povinen zajistit zařízení pro zadávání on-line výsledků do Registru ČAST.
V případě, že není zařízení pro zadávání online zápisů o utkání k dispozici, pak je zápis veden
standardní písemnou formou. Podklady pro písemné vedení zápisu o utkání zajišťuje pořádající
mužstvo
➢ Za zhotovení zápisu o utkání je zodpovědný vrchní rozhodčí. Vrchní rozhodčí vyplňuje
elektronický zápis o utkání průběžně po každém odehraném setu, tj. včetně míčků, přímo v
Registru ČAST. Po ukončení utkání nechá vrchní rozhodčí ověřit správnost vyplněných údajů
v online zápise oběma vedoucím družstev, kteří správnost potvrdí svým přístupovým heslem do
Registru ČAST. Vrchní rozhodčí potvrdí správnost údajů jako poslední zadáním svého hesla na
určeném místě v on-line zápise. Písemné zápisy nebo přílohy potvrdí vedoucí družstev svými
podpisy. Zápisy o utkání budou schvalovány ředitelem soutěží na základě potvrzení obou
vedoucích družstev a vrchním rozhodčím.
➢ Vrchní rozhodčí zodpovídá za zápis o utkání (vypsání před zahájením, průběžné zadávání
výsledků po každém setu, zadávání karet, celkové ukončení zápisu s potvrzením obou
vedoucích družstev, ukončení zápisu).
➢ DELEGOVANÝ VRCHNÍ ROZHODČÍ JE POVINEN ZNÁT SVOJE PŘÍSTUPOVÉ
ÚDAJE (ČÍSLO V REGISTRU ČAST + HESLO) PRO PŘHLÁŠENÍ DO
CENTRÁLNÍHO REGISTRU ČAST, KTERÝM BUDE POTVRZOVAT PLATNOST
ON-LINE ZÁPISU DANÉHO UTKÁNÍ.
7)
USTANOVENÍ PRO DELEGOVANÉ ROZHODČÍ:
➢ V případě, že se delegovaný rozhodčí nemůže k utkání dostavit, je povinen požádat náhradního
rozhodčího o zastoupení. Delegovaný rozhodčí následně zašle omluvu na emailovou adresu
člena KR ČAST Pavla Kafku: pavel.kafka@stavitelstvikafka.cz
➢ Jestliže však ani náhradní rozhodčí nemůže řídit utkání, postupují oba týmy podle SŘ pro ST za
použití článku 338.03. V tomto případě zašle delegovaný náhradník vrchního rozhodčího
omluvu člena KR ČAST Pavla Kafku: pavel.kafka@stavitelstvikafka.cz případně telefonicky
+420 774 629 191.
8)
DŮLEŽITÉ ODKAZY:
➢ aktualizovaná Pravidla stolního tenisu ČAST: Pravidla stolního tenisu stav k 3. 4. 2019
➢ aktualizovaný Soutěžní řád stolního tenisu: Soutěžní řád od 15. 5. 2012 s dodatky č.1-8
➢ rozpis soutěže:
o extraliga mužů: Rozpis extraligy mužů 2020-2021, včetně dodatku rozpisu a dalších
materiálů

➢
➢
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o extraliga žen: Rozpis extraligy žen 2020-2021
o 1-3. liga mužů a 1-2. liga žen: Rozpis ligových soutěží 2020-2021
pomůcky rozhodčího: Metodický pokyn KR ČAST č. 4 2018
oblek rozhodčího: Metodický pokyn KR ČAST č.5 2019
aktuální seznam schválených potahů, který je umístěn na webových stránkách ČAST a
následujícím odkaze: https://www.ping-pong.cz/asociace/komise/komiserozhodcich/dokumenty/ a sekci „METODICKÉ A ORGANIZAČNÍ POKYNY“. Seznam
schválených potahů pro období 1.4. až 31. 12. 2020.
Adresáře heren a organizačních pracovníků: http://stis.ping-pong.cz/htm/
Delegace vrchních rozhodčích na dlouhodobé soutěže jsou zveřejněny v rámci STIS:
Aktualizace delegací vrchních rozhodčích bude probíhat pouze přes centrální registr
ČAST a STIS!!! Každá změna bude zároveň odeslána centrálně generovaným mailem na
mailovou adresu rozhodčích a vedoucích mužstev v daném utkání

9)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Účinností tohoto dokumentu se ruší platnost Metodických pokynů KR ČAST č. 4 2019.
Schváleno: 20. 8. 2020
Platnost:
od prvního utkání prvního kola dlouhodobých soutěží v sezóně 2020-2021

V Kostelci nad Orlicí, 3. 9. 2020

