SMĚRNICE ČAST č. 2/2021
Stanovení náhrad pro rozhodčí a
požadavky na jejich kvalifikaci
1. Úvodní ustanovení
Tato směrnice upravuje požadavky na činnost rozhodčích, výši jejich odměn v závislosti na zajištění
zdárného a kvalitního průběhu všech typů turnajů a soutěží, požadavky na kvalifikaci rozhodčího
vzhledem k typu turnaje a soutěže a povinnosti pořadatele.

2. Náhrady pro rozhodčí
Členům sboru rozhodčích při splnění požadavků na kvalifikaci a dalších podmínek stanovených touto
směrnicí náleží náhrada podle typu soutěže a pracovního výkonu uvedená v minimální výši v tabulce
níže. Je-li pracovní zapojení pouze částečné, náhrada se příslušně krátí.
DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE:
Extraliga mužů
Extraliga žen
1. liga mužů
1. liga žen
2. liga mužů
2. liga žen
3. liga mužů
Český pohár
Superliga
Poháry ETTU (Champions League a ETTU Cup)
JEDNORÁZOVÉ SOUTĚŽE
MČR dospělých a U21
MČR staršího žactva jednotlivci
MČR družstev dorostu a staršího žactva
Bodovací turnaje mládeže
Výběrové turnaje
Jednotlivé stupně kvalifikace družstev na ME (případně MS)

2.1.

MČR dorostu jednotlivci
MČR mladšího žactva jednotlivci
Kontrolní turnaje
Žebříčkové turnaje
TOP 8 (16) mužů a žen
Evropská liga

Soutěže s mezinárodní účastí

2.1.1. Jednorázové soutěže
➢ Vrchní rozhodčí
➢ Zástupce vrchního rozhodčího
➢ Rozhodčí
➢ Zahraniční rozhodčí

dle předpisu ITTF plus až dva dny na přípravu ***
dle předpisu ITTF až jeden den na přípravu ***
dle příslušného předpisu ITTF ***
dle příslušného předpisu ITTF ***

*** Náhrady se stanovují dle aktuálně platného předpisu „Handbook ITTF“
2.1.2. Dlouhodobé soutěže
➢ Vrchní rozhodčí
➢ Rozhodčí

Dle rozpisu dané soutěže, pokud není určeno rozpisem
soutěže, pak 600 Kč za jedno utkání
Dle rozpisu dané soutěže, pokud není určeno rozpisem
soutěže, pak 600 Kč za jedno utkání

2.2.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Soutěže bez mezinárodní účasti

2.2.1. Jednorázové soutěže
Vrchní rozhodčí – třídenní akce
Vrchní rozhodčí – dvoudenní akce
Vrchní rozhodčí – jednodenní akce
Zástupce vrchního rozhodčího – třídenní akce
Zástupce vrchního rozhodčího – dvoudenní akce
Zástupce vrchního rozhodčího – jednodenní akce

4800 Kč
3200 Kč
1600 Kč
3900 Kč
2600 Kč
1300 Kč

Poznámka: V odměně vrchního rozhodčího a zástupce vrchního rozhodčího je započítána rovněž
činnost před samotnou soutěží. O výši odměny rozhoduje počet hracích dní soutěže.
➢ Rozhodčí

750 Kč za hrací den

Poznámka: Jde o částku v základní míře, vyšší částky za denní činnost rozhodčího jsou dále
specifikovány body a), b) a c) v části 2.2.1.1 této směrnice.
KR ČAST zavádí tzv. kreditový systém, jehož prostřednictvím bude rozhodčí v dané sezóně (1. 7. až
30. 6. následujícího roku) sbírat kredity, jejichž souhrnná výše je podkladem pro stanovení odměny
rozhodčího za den činnosti na daném turnaji.

➢
➢
➢
➢

2.2.1.1. Obecná pravidla kreditového systému
Rozhodčí sbírá kredity v průběhu každé sezóny tj. 1. 7. až 30. 6. následujícího roku.
Nasbírané kredity jsou všem rozhodčím vždy k 30. 6. vynulovány.
Postup do vyšší „kreditové“ kategorie je zaznamenán vždy až po zisku daného počtu kreditů, tj.
po účasti na daném turnaji.
Všechny kredity za daný turnaj jsou připsány všem rozhodčím do přehledu získaných kreditů
až po skončení turnaje, a to dle skutečného seznamu rozhodčích z dané akce. Peníze z vyšší
kategorie se tedy vyplácejí až na nadcházejícím turnaji.

KREDITOVÁ SKUPINA
skupina 1
skupina 2
skupina 3
Licence : počet kreditů
IU
NU
A
B

POČET NASBÍRANÝCH KREDITŮ
0 až 6,5
7 až 12,5
13 a více
0 až 6,5
750 Kč
750 Kč
750 Kč
750 Kč

7 až 12,5
1100 Kč
1000 Kč
900 Kč
750 Kč

13 a více kreditů
1300 Kč
1150 Kč
1000 Kč
750 Kč

➢ Výše uvedené částky uvedené v bodě 2.2.1 a 2.2.1.1. platí pouze pro akce pořádané ČAST,
nikoliv pro akce pořádané ITTF nebo ETTU, tyto akce jsou odměňovány dle bodu 2.1.1 této
směrnice.
➢ Rozhodčí uvedeni v základní nominaci jako náhradníci obdrží automaticky 0,5 kreditu, pokud
bude náhradník dodatečně nominován, obdrží kredity dle kreditové dotace daného turnaje.

➢ Při závažném prohřešku rozhodčího během turnaje může být počet kreditů ponížen.
➢ Rozhodčí licence B nemají odpovídající licenci, tudíž nemohou sbírat kredity, ale v případě
účasti mají zaručenu standartní odměnu v základní výši 750,- Kč.
➢ KR má právo navýšit kredity, které budou specifikovány v rámci pozvánky, a to zejména
v případě, že na daný turnaj se přihlásí nedostatek rozhodčích, nebo bude turnaj nahlášen na
poslední chvíli.
2.2.1.1.1.
Podpora mladých rozhodčích do 26 let
➢ Každý rozhodčí ve věku do 26 let obdrží za aktivní účast na turnaji bonifikaci v podobě 1
kreditu navíc za daný turnaj.
➢ Rozhodujícím datem pro „skupinu do 26 let“ je datum 1. 7. daného roku. Rozhodčí, kteří dovrší
věku 26 let po 1. 7. je v této skupině po celou sezónu, tedy do 30. 6. následujícího roku.
2.2.1.2. Kreditový systém jednorázových akcí
AKCE
POČET KREDITŮ
MČR dospělých a U21
4
MČR dorostu jednotlivci
3
MČR staršího žactva jednotlivci
3
MČR mladšího žactva jednotlivci
3
MČR družstev dorostu a staršího žactva
3
Kontrolní turnaj dospělých
2
Žebříčkový turnaj mládeže
2
Jednotlivé stupně kvalifikace družstev na ME (případně MS)
2
Kontrolní turnaj mládeže
1
Bodovací turnaj mládeže
1
Poznámka: Kreditové ohodnocení turnajů, které nejsou uvedené v tabulce (například Czech Open),
bude uvedeno v pozvánce na daný turnaj.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

2.2.2. Dlouhodobé soutěže
2.2.2.1. Vrchní rozhodčí
Extraliga mužů
Extraliga žen
1. liga mužů
1. liga žen
2. liga mužů
2. liga žen
3. liga mužů
Ostatní mistrovské soutěže
Nemistrovské soutěže

650 Kč
650 Kč
600 Kč
500 Kč
550 Kč
500 Kč
500 Kč
350 Kč
300 Kč

➢
➢
➢
➢

2.2.2.2. Rozhodčí
Extraliga mužů
Extraliga žen
Ostatní mistrovské soutěže
Nemistrovské soutěže

550 Kč
250 Kč
250 Kč
200 Kč

2.2.3. Český pohár
2.2.3.1. Jednorázové utkání
➢ vrchní rozhodčí
300,- Kč
➢ rozhodčí
200,- Kč
Skupinový systém
turnaj hrany 1 den
Vrchní rozhodčí
1000,- Kč
Zástupce vrchního rozhodčího
700,- Kč
rozhodčí
400,- Kč
2.2.3.2.

turnaj hraný 2 dny
1300,- Kč
1000,- Kč
700,- Kč

Finále ČP
1600,- Kč
1300,- Kč
1200,- Kč

3. Požadavky na kvalifikaci
3.1.

Soutěže s mezinárodní účastí:

3.1.1. Jednorázové soutěže:
➢ Vrchní rozhodčí
➢ Zástupce vrchního rozhodčího

NR
NR

➢ Rozhodčí
➢ Zahraniční rozhodčí

NU, A
dle příslušného předpisu ITTF nebo ETTU

3.1.2. Dlouhodobé soutěže:
➢ Vrchní rozhodčí
➢ Rozhodčí

NR, NU
NU

3.2.

Soutěže bez mezinárodní účasti

3.2.1. Jednorázové soutěže:
➢ Vrchní rozhodčí a zástupce vrchního rozhodčího:
❖ Mistrovské soutěže jednotlivců dospělých
❖ Mistrovské soutěže jednotlivců mládeže
❖ KT, ŽT, Finále ČP
❖ Ostatní nemistrovské soutěže

NR
NR
NR
NR

➢ Rozhodčí:
❖
❖
❖
❖

NU, A (nebo uchazeč o NU, A)
NU, A (nebo uchazeč o NU, A, B)
NU, A, C
NU, A, C

Mistrovské soutěže jednotlivců dospělých
Mistrovské soutěže jednotlivců mládeže
KT, ŽT, Finále ČP
Ostatní nemistrovské soutěže

3.2.2. Dlouhodobé soutěže:
➢ Vrchní rozhodčí:
❖ Superliga (není-li předpisem pořadatele stanoveno jinak)
❖ Extraliga mužů
❖ Extraliga žen
❖ Ostatní mistrovské soutěže
❖ Ostatní soutěže

NR, IU
NR, B
NR, B
NR, B
NR, B, C

➢ Rozhodčí:
❖
❖
❖
❖
❖

Superliga (není-li předpisem pořadatele stanoveno jinak)
Extraliga mužů
Extraliga žen
Ostatní mistrovské soutěže
Ostatní soutěže

IU, NU
IU, NU, A, B
NU, A, C
NU, A, C
NU, A, C

4. Podmínky pro činnost rozhodčích na turnaji
➢ vrchní rozhodčí ve spolupráci s pořadatelem a řídícím svazem stanoví počet stolů, na kterých se
bude soutěž konat v jednotlivých hracích dnech, a sestaví časový plán soutěží (pokud bude
připravován)
➢ příslušná komise rozhodčích nominuje vrchního rozhodčího, minimálně dva jeho zástupce pro
každou halu, a dále zástupce pro organizaci svolávacího prostoru tzv. call area a případnou
kontrolu pálek a minimální počet rozhodčích v počtu (počet stolů x 2) +2; (např. 10 stolů x 2 +
2 = 22).
➢ pořadatel zajistí nominovaným rozhodčím ubytování, a to minimálně v *** hotelu (nebo ve
srovnatelném zařízení) a to během celého konání soutěž, včetně dle následujících kritérií:
o v případě, že rozhodčí zahájí svou činnost před 9 hodinou, a vzdálenost do místa konání
soutěže je větší než 80 km, pak i den před zahájením činnosti rozhodčího
o v případě, že rozhodčí ukončí svou činnost po 18 hodině, a vzdálenost od místa konání
soutěže je větší než 100 km
➢ pořadatel zajistí nominovaným rozhodčím společné stravování s účastníky dané soutěže po
celou dobu trvání soutěží
➢ pořadatel zajistí nominovaným rozhodčím stravování v den příjezdu (večeře) a nocleh v den
příjezdu

5. Společná ustanovení:
➢ Na soutěže řízené KSST a RSST se vztahují ustanovení této směrnice, pokud příslušný svaz
stolního tenisu nestanoví jinak.
➢ Všichni rozhodčí vykonávají funkci v předepsaném úboru, který je specifikován metodickým
pokynem KR ČAST.
➢ Náhrady lze poskytnout jen rozhodčím, kteří mají platnou licenci rozhodčího stolního tenisu
příslušné kategorie a splňují podmínky stanovené touto směrnici.
➢ Rozhodčí může při jednorázových soutěží v jednom dni rozhodovat nejdéle 8 hodin. Do
výkonu rozhodčího je započítávána příprava k zápasu, vlastní výkon rozhodování a nezbytné
úkony rozhodčího po ukončení zápasu. Dále se do pracovní činnosti rozhodčího započítává
vyžádaná asistence rozhodčího vrchním rozhodčím (např. rezerva při turnajovém řízení).
➢ Řídí-li rozhodčí během dne více po sobě jdoucích utkání soutěže družstev dlouhodobého
uspořádaní, náleží mu odměna za každé utkání samostatně. Náhrada přísluší rozhodčím i
v případě, že se utkání neuskutečnilo (např. nedostavením jednoho ze soupeřů).
➢ Za mezinárodní akci se považuje pouze ta akce, které se aktivně zúčastní alespoň jeden
zahraniční účastník a je jako mezinárodní akce schválena ČAST, ETTU nebo ITTF.
➢ Ostatním členům sboru rozhodčích, není-li upraveno jinak (zapisovatel, hlasatel apod.), přísluší
náhrada jako rozhodčím.

➢ V případě nedostavení se delegovaného rozhodčího patří náhrada rozhodčímu, který soutěž
řídil. Pokud rozhodčí nesplňuje předepsanou kvalifikaci, přísluší mu náhrada podle této
směrnice, snížená o 50 %.
➢ Náhrady rozhodčím vyplácí pořadatel:
❖ při soutěžích řízených ČAST – v průběhu soutěže
❖ u mezinárodních jednorázových soutěží – domácí rozhodčí v průběhu soutěže,
zahraniční rozhodčí nejpozději druhý hrací den
❖ u mezinárodních dlouhodobých soutěží družstev – před zahájením utkání.
➢ Pořadatel může stanovit formu výplaty náhrad bankovního převodem na účet určený
rozhodčím.
➢ Zdanění příjmu z „náhrad rozhodčím“ podléhá zásadám stanoveným obecně závaznými
právními předpisy.
➢ Kromě uvedených náhrad přísluší rozhodčím v soutěžích jednotlivců s jednorázovým
uspořádáním pořádaných na území ČR též náhrada cestovních výdajů podle platné směrnice
ČAST o cestovních náhradách.
➢ Není-li cestovné plně hrazeno pořádající asociací, rozhodčím nominovaným na mezinárodní
akci pořádanou v zahraničí nebo v ČR přísluší náhrada na cestu podle platné směrnice ČAST o
cestovních náhradách.
➢ pokud pořadatel nezabezpečí rozhodčím stravování, přísluší jim vyplacení stravného podle
platné směrnice ČAST.

6. Přechodná a ostatní ustanovení
Účinností této směrnice se ruší Směrnice ČAST č. 4/2019.
Schváleno: VV ČAST dne 12. 1. 2021.
Platnost: od 12. 1. 2021

