Zpravodaj rozhodčích ČAST č. 7
Milé kolegyně a kolegové rozhodčí,
vítáme Vás u sedmého čísla Zpravodaje rozhodčích ČAST. Po půl roce, kdy se nehrály žádné
turnaje či utkání družstev, nyní všichni doufáme, že právě započatá pingpongová sezóna
proběhne tak, jak je napnutý kalendář akcí naplánován. Budeme rádi, když svou aktivní
činností rozhodčího přispějete k jejímu zdárnému průběhu. Jsme rádi, že čtete Zapravodaj a
průběžně se tak vzděláváte. Budeme také rádi za vaše náměty.
Váš tým KR ČAST

__________________________________________________________________
Soutěžní řád ČAST 2020
Na přesunuté Konferenci ČAST v sobotu 27. června 2020 byl schválen Dodatek Soutěžního
řádu a zveřejněn v sekci Dokumentů STK ČAST. Poté byl zveřejněn celý nový Soutěžní řád
včetně všech dodatků, platný pro sezónu 2020/2021. K nějakým zásadním změnám pro
rozhodčí nedochází, zveřejňujeme tedy ty, které by neměli rozhodčí opomenout:
1. Řídící svaz soutěže může schválit předložení elektronické soupisky.
2. Vozíčkáři vyžadující sběrače míčků si jej musí sami na utkání zajistit.
3. Soupisku po kontrole vrací vrchní rozhodčí vedoucímu družstva a může si ji znovu
vyžádat.
4. Hráč, který má v registru uvedeno RP (má zakrytu fotografii), se musí vrchnímu
rozhodčímu prokázat jiným průkazem s fotografií, jinak jej VR nepřipustí k utkání.
5. Nově je zaveden Návštěvní řád upravující práva a povinnosti pořadatele soutěže nebo
aktivity v působnosti ČAST.
Připomínáme, že vrchní rozhodčí utkání má povinnost a má mít při utkání u sebe jak Pravidla
tak Soutěžní řád (v tištěné podobě či elektronicky).

Online zápisy o utkání
Vrchní rozhodčí je povinen v průběhu celého ligového utkání zadávat průběžně výsledky
jednotlivých zápasů online do Registru ČAST. Pro nové vrchní rozhodčí licence B uvádíme
důležité odkazy na dokumenty napomáhající správnému postupu v dané věci:
Manuál na online zápisů: Manuál pro vyplňování online zápisu o utkání
První přístup do REGISTRU: Manuál pro první přístup do registru ČAST
Obnova přístupu do REGISTRU ČAST: Zapomenuté heslo do REGISTRU ČAST

Připomínáme, že pokud dojde v utkání ke stížnostem/protestům některého z družstev, je vrchní
rozhodčí povinen vyhotovit Přílohu ZOU a nechá tam připomínky napsat a podepsat
vedoucímu družstva, sám se k daným skutečnostem vyjádří, podepíše se a vše odešle domácí
klub řídícímu svazu/příp. vrchní rozhodčí taktéž. V online zápise se protesty a stížnosti zásadně
nevypisují do okénka Připomínky vrchního rozhodčího. Do tohoto okénka se píše např.
přítomnost komisaře ČAST či Dopingové kontroly.

Aktualizace ceníku pomůcek pro rozhodčí
Po projednání byla upravena nabídka a ceny pomůcek pro rozhodčí. Novou nabídku jsme
zveřejnili na stránkách ČAST pod tímto odkazem. Pomůcky objednávejte u Romana Kleckera.

Nové Směrnice ČAST
VV ČAST po projednání v KR schválila Směrnici 3/2020 o udělování licencí a školení
rozhodčích a Směrnici 4/2020 o postizích za udělené karty. Jelikož došlo k mnoha změnám a
upřesněním, žádáme rozhodčí o jejich důkladné prostudování.

Nové Metodické pokyny KR ČAST
Pro započatou soutěžní sezónu vydává KR ČAST soubor Metodických pokynů pro VR:
Metodický pokyn č. 1/2020 – plnění podmínek účastníka soutěže
Metodický pokyn č. 2/2020 – delegace VR na dlouhodobé soutěže
Metodický pokyn č. 3/2020 – dotazník vrchního rozhodčího
Metodický pokyn č. 4/2020 – pokyny pro vrchní rozhodčí
V platnosti zůstává pokyn (nově modrozelené triko i pro Extraligu žen):
Metodický pokyn č. 5/2019 – oblek rozhodčího ČAST
Ostatní:
 extraliga mužů: Rozpis extraligy mužů 2020-2021 včetně dodatků
 extraliga žen: Rozpis extraligy žen 2020-2021
 1-3. liga mužů a 1-2. liga žen: Rozpis ligových soutěží 2020-2021
 Dodatky k rozpisům soutěží: https://www.ping-pong.cz/dokumenty/dodatky-krozpisum-soutezi-pro-sezonu-2020-2021/
 delegace vrchních rozhodčích na ligové soutěže 2020/2021 v Dokumentech KR ČAST
v sekci „Delegace a nominace“
 pomůcky rozhodčích a VR: Metodický pokyn KR ČAST č. 4/2018
 Seznam povolených potahů ITTF – LARC2020A s platností do 31.12.2020. Platnost
některých potahů omezena do konce července 2020, nový LARC vyjde již 1.10.2020.
Proto kontrolujte bedlivě potahy všech pálek každého hráče před utkáním.

Hostování rozhodčího
Připomínáme možnost oddílům zajistit si kvalifikovaného rozhodčího s licencí B pro splnění
podmínky stanovené soutěžním řádem (článek 322.01 písmeno b) jeho hostováním z jiného
oddílu. Hostování musí být zadáno a potvrzeno v registru oběma oddíly do 30. září 2020.

Systém multi-ball v české Extralize mužů
Od letošního sezóny mohou, zatím dobrovolně, družstva Extraligy mužů využívat systém
multi-ball. Bude-li v utkání systém využit, musí být toto vrchnímu rozhočímu pořádajícím
klubem před utkáním sděleno, zajištěn dostatek míčků pro výběr 20 míčků na utkání, vhodné
schránky na míčky (pro asistenta rozhodčího a 2 sběrače) a zajištěni sběrači míčků pro celé
utkání. Každé z družstev vybere k utkání 10 míčků. Vybrané míčky má u sebe vždy jen
asistent rozhodčího.
Asistent podává/háže míčky hráčům při rozehrávce a během zápasu. Hráči nesbírají
míčky letící za jejich záda, sbírají pouze míčky ze stolu a jeho blízkého okolí. Pokud může
asistent rozhodčího hráči míček podat na dlani (např. při utírací pauze/na začátku sady/po
Time-outu), vždy tak učiní. Sběrači sbírají míčky na koncích hracího prostoru a uschovají je u
sebe buď do konce sady nebo do pokynu asistenta rozhodčího, aby mu míčky doplnili, když už
se mu jich nebezpečně nedostává (využít např. stav 9:9 či 12:12, kdy se hráči utírají, příp. i
jindy). Pokud některý míček během zápasu už kvalitou nevyhovuje či praskne, je ze skupiny
20 míčků bez náhrady vyřazen.

URC ITTF zveřejnila:
1. ITTF specifikovala možnost udělení nového míče a varování hráče za podání s

pochybnostmi o správnosti také poté, kdy již bylo např. jiné podání hráče rozhodnuto
jako nesprávné. Nově tak platí to, že i po prvním „odpískaném“ chybném servisu může
být jiné podání později ohodnoceno varováním.
2. Spoluhráči čtyřhry mohou (kromě Olympiády, Paralympiády a Mistrovství světa) mít

trika různých barev za předpokladu, že vždy budou rozlišitelní od soupeřů (stačí vždy
jedno rozlišující triko).
3. Vrchní rozhodčí může povolit hráči hru bez obuvi, pokud by nošení obuvi hráči

způsobovalo např. silné bolesti.
4. Byly zveřejněny pokyny (Performance Assessment Guidelines) popisující rozhodčím

Blue badge postup vrchních rozhodčích při hodnocení práce rozhodčích u stolu, bodové
kategorie jednotlivých činností a velikost srážky za prohřešky proti správnému postupu.

