Zápis z jednání KR ČAST
Datum:
Přítomni:
Omluven:
Hosté:

sobota 12. 9. 2020 od 18:30, v restauraci XL Restaurant Grill & Bar, Praha Chodov
Tomáš Malík (předseda KR ČAST)
Roman Klecker a Klára Vaculovičová (členové KR ČAST)
Pavel Kafka (člen 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:
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
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1. Úvod a zahájení
Předseda KR ČAST Tomáš Malík zahájil jednání KR ČAST v 18:30, přivítal přítomné členy KR
ČAST a místopředsedu ČAST zodpovědného za KR ČAST.

2. Splněné úkoly z jednání KR ČAST dne 4. 6. 2020
2.1. Zveřejnit materiály spojené s činnosti rozhodčích v dlouhodobých soutěžích ČAST v sezóně
2020-2021 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. Splněno.
Dané materiály byly zveřejněny na webu ČAST a zaslány rozhodčím licence B v průběhu
června 2020.
2.2. V rámci připomínkovacího řízení rozpisu BTM ČR. Upravit termín pro přihlášení pro akce
BTM ČR na čtvrtek 22:00. Splněno: Navržený termín vzešel z ankety rozhodčích licence NR a
byl zanesen do návrhu rozpisu BTM ČR pro sezónu 2020-2021.
Poznámka: S ohledem na aktualizaci rozpisu BTM ve spojitosti s COVID-19 byla tato změna
pro sezónu 2020-2021 promítnuta pouze do rozpisu BTM nejmladšího žactva. U dalších
kategorií se v případě příznivé epidemiologické situace počítá se zavedením dané uvedené
uzávěrky pro přihlášení od sezóny 2021-2022.
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2.3. Předsedovi Rady Krajů poslat informaci k jednání Rady Krajů dne 13.6.2020 s cílem zajištění
aktuálních kontaktů na jednotlivé předsedy krajských komisí rozhodčích. Splněno. Zasláno
předsedovi Rady Krajů dne 7.6.2020. Bohužel do této doby nepřišla jakákoliv zpětná vazba.
2.4. Aktualizovat otázky pro školení a seminář rozhodčích licence C. Splněno. Otázky byly
schváleny KR a zaslány administrátorovi školení dne. Nové otázky budou spuštěny se startem
nového cyklu a to k 15.8.2020.
2.5. 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. Tento úkol byl zrušen, neboť
turnaj ITTF World Tour Czech Open 2020 byl ze strany ITTF k 20.7.2020 definitivně zrušen.
2.6. Zveřejnit na webu ČAST jednotný dokument pro výplatu rozhodčích. Splněno. Dokument byl
zveřejněn na webových stránkách v mezidobí schvalování zápisu z jednání KR ČAST.
2.7. Připravit návrh na obsahové a rozměrové uspořádání složky pro rozhodčího (podle vzoru
folder ITTF), tak aby mohl tento návrh být předložen VV ČAST nejpozději v průběhu
července 2020. Uložila: Roman Klecker; T: 14. 6. 2020. Splněno.
Poznámka: Tento bod diskutován v rámci využití rozpočtu KR ČAST na rok 2020, podrobněji
viz bod 8 tohoto zápisu.

3. Trvající úkoly z jednání KR ČAST dne 4. 6. 2020
3.1. KR ČAST 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: Tento bod byl v rámci schůze diskutován, dále viz bod č. 7 tohoto zápisu.
3.2. KR ČAST 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.
3.3. KR ČAST 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.
Poznámka: Trvá a bude dořešeno po ustanovení organizace nového NTC v Havířově.
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4. Dlouhodobé soutěže ČAST v sezóně 2020-2021
4.1. Schválila změnu obleku vrchních rozhodčích v soutěžích Extraligy žen od sezóny 2020-2021.
V dalších soutěžích, kam jsou vrchní rozhodčí delegováni se počítá s touto obměnou nejdříve
se startem sezóny 2021-2022.
4.2. Vzala na vědomí připomínky rozhodčích licence B uvedené v dotazníku rozhodčích k
dlouhodobým soutěžím 2020-2021.
4.3. Projednala tvorbu delegací vrchních rozhodčích na sezónu 2020-2021 byla v současné době
zveřejněna pouze na první polovinu dlouhodobých soutěží. Hlavním důvodem je rapidní
navýšení účastníků ligových soutěží a nedostatek vrchních rozhodčích ochotných rozhodovat
dlouhodobé soutěže. Kompletní delegace vrchních rozhodčích budou zveřejněny v rámci
STIS, webových stránek ČAST, stejně tak rozeslány e-mailem rozhodčím licence B nejpozději
30.9.2020. Uložila: Pavel Kafka. T: 30. 9. 2020. Zveřejnit a rozeslat delegace vrchních
rozhodčích ligových soutěží na sezónu 2020-2021.
4.4. Byla projednána problematika hostování rozhodčích do extraligových oddílů a zároveň jejich
delegace na utkání téhož oddílu. Se závěrem, že v případě schválení hostování rozhodčího,
nebude s ohledem na zajištění neutrality daný rozhodčí delegován v soutěži extraligy mužů a
extraligy žen. S ohledem na počet účastníků 1. lize mužů bude snahou KR ČAST zajistit
neutrální rozhodčí i v této soutěži, a to zejména na utkání v posledních kolech dlouhodobé
soutěže.
4.5. Dále byla projednána příprava koncepce změny pro prodlužování licence B, pro vrchní
rozhodčí dlouhodobých soutěží. KR ČAST dlouhodobě projednává optimální systém
prodlužování licence B, kdy k aktuálnímu dni je držitelem licence B 384 rozhodčích,
vyplněných dotazníků vrchních rozhodčích k dlouhodobým soutěžím je od 251 rozhodčích.
Bohužel aktivních rozhodčích v rámci dlouhodobých soutěžích neustále ubývá, a to i přes to,
že v před startem sezóny 2019-2020 došlo k plošnému navýšení odměn za činnost vrchních
rozhodčích v průměru o 50 %. Uložila: všichni členové KR ČAST. T: do následující schůze
KR ČAST. Připravit pracovní verzi koncepce změny pro prodlužování licence B rozhodčího,
nejen na základě účasti na semináři, ale také na základě aktivní činnosti vrchního rozhodčího.
4.6. V další části bylo diskutováno používání trik rozhodčích v dalších dlouhodobých soutěžích
ČAST, se závěrem. Trika jsou povinná v Extralize mužů i žen, je však možné je používat i
nižších soutěžích, pokud je daný rozhodčí má. Uložila: Klára Vaculovičová, Pavel Kafka. T:
30. 9. 2020. Zajistit dodání triček pro rozhodčích řídící nejvyšší soutěže dospělých (velikost,
doručovací adresy, množství, formu dodání).
4.7. Schválila harmonogram záležitostí spojených s dlouhodobými soutěžemi, a to v následující
podobě:
4.7.1. ukončení administrace hostování rozhodčího licence B v Registru ČAST
30.9.2020
4.7.2. vyhodnocení plnění podmínek účastníka soutěže v dlouhodobých soutěžích ČAST po
1.10.2020
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Uložila: Tomáš Malík. T: 8. 10. 2020. Vypracovat přehled účastníků ligových soutěží
s přehledem plnění podmínek účastníka dlouhodobých soutěží ČAST dle článku 322.01 SŘ.

5. Školení a semináře rozhodčích do 31. 12. 2020
KR ČAST opětovně projednala možnosti uspořádání školení a seminářů rozhodčích, a to zejména
s důrazem na školení licence B.
5.1. školení licence NR, A, B
5.1.1. licence NR: se uskuteční v průběhu sezóny 2020-2021. Podmínky cyklu školení
rozhodčích budou specifikovány spolu s kritérii ukončení školení v rámci
pozvánky na dané školení. Předpokládaný termín školení je v termínu 78.11.2020 Praha-Strahov. Uložila: Klára Vaculovičová, T: 10. 10. 2020.
Zveřejnit pozvánku na školení rozhodčích licence NR s termínem uzávěrky
přihlášky k 31. 10. 2020, a to včetně kritérií pro úspěšné dokončení tohoto
školení.
5.1.2. licence A: se uskuteční až v průběhu jarních měsíců roku 2021, s předpokladem
v průběhu MČR staršího žactva v Praze
5.1.3. licence B: KR vzala na vědomí informace o proběhnutém školení rozhodčích ve
Frýdlantu nad Ostravicí (Memoriál Milana Hrachového), kterého se
zúčastnilo 12 účastníků a v Praze (BTM dorostu), kterého se zúčastnilo 13
účastníků. Poslední školení rozhodčích licence B se uskuteční v rámci MČR
mladšího žactva ve Světlé nad Sázavou, které je naplánováno na 5.6.12.2020. Uložila: Klára Vaculovičová, T: 10. 10. 2020. Zveřejnit
pozvánku na školení rozhodčích licence B s termínem uzávěrky přihlášky
k 25. 11. 2020.
5.1.4. licence C: KR ČAST projednala návrh snížení věkové hranice pro rozhodčí této licence
na 12 let. S ohledem na jednoznačné argumenty, které byly prezentovány
všemi členy KR ČAST byl tento návrh zamítnut.
Dále vzala na vědomí informaci o aktualizaci zkušebních a testových otázek,
které byly spuštěny spolu s novým cyklem tohoto školení a to po 15.8.2020.
5.2. semináře rozhodčích licence B:
KR ČAST s ohledem na zrušení turnaje ITTF World Tour Czech Open zrušila konání semináře
rozhodčích licence B. Další semináře se uskuteční v jarních měsících roku 2021.
5.3. Byla také diskutována problematika neznalosti rozhodčích s měřidly na kontrolu raket (práce
s měřidly, povolené limity, protokoly). Uložila: Roman Klecker, T: 31.10.2020. Vypracovat
metodiku práce s měřidly na kontrolu raket, tak aby bylo možné tento materiál použít při
školeních a seminářích rozhodčích.
Poznámka: Na základě nepředvídatelného vývoje epidemiologické situace si KR ČAST vyhrazuje
právo danou akci termínově změnit či případně zrušit bez náhrady.
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6. KT dospělých
KR ČAST projednala velice obtížnou organizaci ve smyslu zajištění rozhodčích na KT dospělých
reprezentace ČR, s následujícími závěry. KR ČAST požaduje po KVS ČAST v písemné podobě
vymezení pravidel a zejména stanovených termínů pro případné následující ročníky kontrolních
turnajů, jejichž organizátorem je KVS ČAST, tak aby se neopakovala situace ze srpna letošního
roku. Uložila: Tomáš Malík. T. 7. 10. 2020. Zaslat VV ČAST zásadní body vyplývající
z organizace KT reprezentace dospělých, které měly negativní odraz pro celou KR ČAST.

7. Koncepce navýšení odměn pro rozhodčí na jednorázových akcích ČAST
KR ČAST rámcově projednala předložené varianty koncepce pro zvýšení odměn pro rozhodčí na
jednorázových akcích pořádaných ČAST. Po dlouhé diskusi na toto téma bylo jednoznačně
odsouhlasena potřeba dopracovat rozpracovanou koncepci v širším kontextu, a to zejména
k jednotlivým licencí rozhodčích ve struktuře ČAST s cílem zabezpečit dostatečný počet aktivních
rozhodčích pro následující období, s minimálním výhledem pěti let.
Základní osnova této koncepce je v současnosti připomínkována členy KR ČAST, tak, aby mohla
být nejpozději v průběhu října zaslána na VV ČAST. Součástí aktualizace Směrnice č.4-2019 bude
zároveň doplnění přehledu vymezení konkrétních jednorázových a dlouhodobých soutěží ČAST.
Uložila: Tomáš Malík. T. 31. 10. 2020. Zaslat VV ČAST finální podobu koncepce pro navýšení
odměn rozhodčích na jednorázových akcích ČAST.

8. Stav rozpočtu KR ČAST k 12. 9. 2020.
KR ČAST vzala na vědomí informace o stavu rozpočtu ke dni konání schůze. S ohledem na
předpokládané nevyčerpání položky „Příspěvek rozhodčím na akce v zahraničí“, bylo diskutováno
o možné pře alokaci částky do položky materiálního vybavení rozhodčích, a to v následující
posloupnosti:
1) folder pro rozhodčí ČAST
2) trika rozhodčích ČAST
3) tašky na kontrolu raket
4) pomůcky pro rozhodčí u stolu (krabičky na míčky, měrky, apod.)
5) odznaky rozhodčího ČAST
Uložila: Roman Klecker. T. 20. 10. 2020. Připravit návrh na výrobu „Folder pro rozhodčího
ČAST“, a to včetně možného výrobce, tak aby mohlo být předloženo na následující VV ČAST.

9. Různé
9.1. Spojit se s předsedou RIK ČAST ohledně neodpovídající statistiky ve věci výkazu činnosti
vrchních rozhodčích v sezóně 2019-2020, kdy u některých daný stav neodpovídal reálné
skutečnosti. Uložila: Klára Vaculovičová, Pavel Kafka. T. 31. 10. 2020. Předat předsedovi
RIK ČAST požadavek na opravu statistiky činnosti vrchních rozhodčích v dlouhodobých
soutěžích.
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9.2. Byl projednán požadavek na administrativní úpravu webových stránek ČAST v rámci oblasti
KR. Předseda KR zašle řediteli soutěží podklady pro danou aktualizaci, viz zápis z jednání KR
20.8.2019, bod č.2 tohoto zápisu. Uložila: Tomáš Malík. T. 30. 9. 2020. Zaslat správci
webových stránek ČAST specifikaci pracovních oblastí jednotlivých členů KR ČAST.
Poznámka: V mezidobí schvalování tohoto zápisu byl úkol splněn.
9.3. Poslat místopředsedovi ČAST Petru Bohumskému seznam rozhodčích, kteří se zúčastnili
LODM 2019 v Liberci. Klára pošle Petrovi seznam rozhodčích z LODM v Liberci. Uložila:
Klára Vaculovičová. T. 7. 10. 2020. Poslat místopředsedovi ČAST Petrovi Bohumskému
seznam rozhodčích, kteří se zúčastnili LODM 2019 v Liberci.
9.4. Projednala zvýšené ekonomické náklady spojené s účastí rozhodčích na MČR družstev
v Ostravě. Uložila: Tomáš Malík. T: 30. 9. 2020. Poslat místopředsedovi ČAST Petrovi
Bohumskému zdůvodnění nákladů na rozhodčí při MČR DRUŽSTEV v Ostravě.
Poznámka: V mezidobí schvalování tohoto zápisu byl úkol splněn.
9.5. Po dohodě s Radou Krajů iniciovat schůzku KR ČAST s předsedy jednotlivých krajských KR.
Uložila: Tomáš Malík, T: 31.10.2020. Domluvit s předsedou Rady Krajů Jiřím Veselkou
možnosti uskutečnění této schůzky.
9.6. Projednat s KR SSTZ seznam rozhodčích v oblasti československé hranice, a to jak pro
jednorázové akce, tak pro nejvyšší soutěže dospělých (EXM, EXZ). Uložila: Tomáš Malík. T:
31.12.2020 s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji situace spojené s podmínkami pro vstup
z České republiky na Slovensko a naopak. Kontaktovat předsedu KR SSTZ ve věci vzájemné
výpomoci v zajištění rozhodčích v pohraniční oblasti obou zemí, s tím, že v případě shody na
tomto návrhu by byly náklady na rozhodčí hrazeny z prostředků pořadatele dle znění Směrnice
ČAST, v případě konání akce na území České republiky. V případě konání akce na území
Slovenska pak dle Směrnice SSTZ.
Předseda poděkoval všem za konstruktivní jednání ve výše uvedených bodech.
Nadcházející jednání KR ČAST proběhne dle aktuálního vývoje situace po domluvě členů KR ČAST.
Jednání ukončeno ve 22:45 hod.
V Kostelci nad Orlicí, 4. 10. 2020

Tomáš Malík
předseda KR ČAST
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