Zápis z jednání KR ČAST
(rozhodnutí ve všech bodech vždy per rollam)
Datum:
Přítomni:
Hosté:

20. 10. 2020 až 31. 1. 2021 v rámci videokonferencí
Tomáš Malík (předseda KR ČAST)
Klára Dušková, Roman Klecker, Pavel Kafka (členové KR ČAST)
Zbyněk Špaček (předseda KR ČAST) část jednání, Petr Bohumský (místopředseda
ČAST zodpovědný za KR ČAST), Miroslav Henžel (ředitel ligových soutěží) část
jednání

Na základě situace omezující svolání jednání členů KR ČAST bylo v období od 20.10.2020 do 31. 1.
2021 svoláno pět pracovních porad (20.10.2020; 19.11.2020; 25.11.2020; 6.1.2021 a 18.1.2021);
v rámci videokonference na kterých byly řešeny aktuální záležitosti spojené s KR ČAST. Všechna
rozhodnutí z těchto porad jsou považována a odsouhlasena jako rozhodnutí formou per rollam.

1. Splněné úkoly z jednání KR ČAST dne 12. 9. 2020
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Zveřejnit a rozeslat delegace vrchních rozhodčích ligových soutěží na sezónu 2020-2021.
Splněno. Delegace byly průběžně zveřejňovány na STIS, přehled všech delegací vrchních
rozhodčích v rámci ligových soutěží byly zveřejněny na webu ČAST dne 4.10.2020.
Vypracovat přehled účastníků ligových soutěží s přehledem plnění podmínek účastníka
dlouhodobých soutěží ČAST dle článku 322.01 SŘ. Splněno. Přehled byl vypracován ke dni
19.10.2020 a bude zaslán ke schválení VV ČAST na nadcházející schůzi, s tím, že předseda
KR domluví s ředitelem soutěží termín pro úhradu pokut.
Zveřejnit pozvánku na školení rozhodčích licence NR s termínem uzávěrky přihlášky k 31.
10. 2020, a to včetně kritérií pro úspěšné dokončení tohoto školení. Splněno. Pozvánka na
školení rozhodčích byla zveřejněna. S ohledem na aktuální situaci není možné školení
uskutečnit. Nový termín, včetně kritérií reagujících na situaci bude stanoven po dohodě s
přihlášenými účastníky, a to dle aktuálních možností a vládních usnesení.
Zaslat VV ČAST zásadní body vyplývající z organizace KT reprezentace dospělých, které
měly negativní odraz pro celou KR ČAST. Splněno. Předseda KR poslal VV ČAST
podklady z daného turnaje dne 28. 9. 2020.
Připravit návrh na výrobu „Folder pro rozhodčího ČAST“, a to včetně možného výrobce, tak
aby mohlo být předloženo na následující VV ČAST. Splněno. Tento bod je dále součástí
bodu č. 6 tohoto zápisu.
Zajistit dodání triček pro rozhodčích řídící nejvyšší soutěže dospělých (velikost, doručovací
adresy, množství, formu dodání). Splněno. Aktuálně po dohodě s konkrétními členy KR
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1.7.
1.8.

1.9.
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

probíhá distribuce trik mezi poslední rozhodčí, kteří byli na sezónu 2020-2021 delegováni
k extraligovým utkáním.
Zveřejnit pozvánku na školení rozhodčích licence B s termínem uzávěrky přihlášky k 25. 11.
2020. Tento úkol byl s ohledem na aktuální vývoj zrušen. Dále viz bod č. 5 tohoto zápisu.
Předat předsedovi RIK ČAST požadavek na opravu statistiky činnosti vrchních rozhodčích
v dlouhodobých soutěžích. Splněno. Aktuálně se data z činnosti rozhodčích licence B
zaznamenávají po každém odehraném kole do statistiky činnosti rozhodčích v rámci
Registru ČAST. Daná statistika je k dispozici všem správcům oblasti rozhodčích v Registru
ČAST.
Poslat místopředsedovi ČAST Petrovi Bohumskému seznam rozhodčích, kteří se zúčastnili
LODM 2019 v Liberci. Splněno. Seznam byl zaslán 20.10.2020.
Po dohodě s Radou Krajů iniciovat schůzku KR ČAST s předsedy jednotlivých krajských
KR. Splněno. Předsedovi Rady Krajů byl zaslán mail vysvětlující důvody pro svolání
schůzky se zástupci krajských svazů dne 27.10.2020. Rada krajů na daný podnět nezaslal
zatím žádné stanovisko s doporučením, jak tuto situaci řešit.
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
2021-2022. Součástí aktualizace Směrnice č.4-2019 bude zároveň doplnění přehledu
vymezení konkrétních jednorázových a dlouhodobých soutěží ČAST. Splněno. Aktualizace
směrnice byla upřesňována v průběhu jednotlivých videokonferencí. Finální podobu
aktualizace této směrnice schválil VV ČAST dne 12.1.2021.
KR ČAST schválila nákup pomůcek a vybavení rozhodčích licence IU a NU během MS
družstev v korejském Busanu. Tento úkol byl s ohledem na aktuální vývoj zrušen. KR ČAST
tento úkol s ohledem na definitivní zrušení MS družstev zrušila. Pomůcky a další materiál
pro rozhodčí bude zakoupen v rámci možností na následujících akcích ITTF.
Vypracovat metodiku práce s měřidly na kontrolu raket, tak aby bylo možné tento materiál
použít při školeních a seminářích rozhodčích. Splněno. Kompletní metodika je obsahem
Směrnice č.3-2021 Kontrola pálek.
Projednat s KR SSTZ seznam rozhodčích v oblasti československé hranice, a to jak pro
jednorázové akce, tak pro nejvyšší soutěže dospělých (EXM, EXZ). Splněno. KR ČAST
v závěru roku komunikovala s KR SSTZ ohledně možností spojených s přeshraniční
spoluprací. Další postup bude projednán na základě stanoviska KR SSTZ.
Informovat účastníky školení NR o aktuální situaci a spolu s vysvětlujícím dopisem zaslat
kritéria pro ukončení celého kurzu tohoto školení. Splněno. Email byl rozeslán v říjnu 2020.
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1.16. Vypracovat vzor vyplnění formuláře na odměny pro rozhodčí, kteří se účastní jednorázových
akcí. Splněno. Vzor formulářů „Smlouva o proplacení cestovních náhrad“ a „Doklad o
výplatě z příjmu“ byl uveden jako příloha Zpravodaje rozhodčích ČAST č. 8, stejně tak byl
rozeslán všem členům KR ČAST dne 29.1.2021.

2. Trvající úkoly z jednání KR ČAST dne 12.9. 2020
2.1. KR ČAST uložila připravit pracovní verzi koncepce změny pro prodlužování licence B
rozhodčího, nejen na základě účasti na semináři, ale také na základě aktivní činnosti vrchního
rozhodčího. Uložila: všichni členové KR ČAST. T: 30. 6. 2021.
2.2. 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. 11. 2020 (upravený termín). 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 komunikováno s NTC v Havířově a sekretariátem ČAST v Praze na
Strahově.

3. Dlouhodobé soutěže ČAST v sezóně 2020-2021
3.1. KR ČAST projednala probíhající stav v Extralize mužů po 1.1.2021, konstatovala, že nastavené
podmínky nejsou ideální, nicméně ve spolupráci se všemi zainteresovanými stranami (ředitel soutěží,
VV ČAST, oddíly) se prozatím vždy podařilo utkání odehrát. S ohledem na předpokládané opětovné
rozehrání Extraligy žen, lze předpokládat, že bude nutné opětovně svolat další pracovní poradu, která
by reagovala na podněty ve smyslu dodržování podmínek ze strany ministerstva zdravotnictví, stejně
tak pokrytí daných utkání vrchními rozhodčími a jejich časových možností pro testování na COVID-19.

3.2. KR ČAST projednala s ohledem na nejasnou situaci ohledně dlouhodobých soutěží plnění
podmínek účastníka ligových soutěží v sezóně 2020-2021. Na návrh KR ČAST schválil VV
ČAST udělení pokut oddílům, které nesplnily podmínku 322.01 písmene b Soutěžního řádu.
S ohledem na situaci, která zasáhla stolní tenis KR ČAST schválila zveřejnění těchto pokut a
jejich následné zaplacení ze strany oddílů až na základě reálné podoby dlouhodobých soutěží
ČAST. Uložila: Tomáš Malík, T: 30. 4. 2021. Předseda KR ve spolupráci s ředitelem ligových
soutěží ve stanoveném termínu udělí či zruší pokuty za nesplnění podmínek účastníka soutěže
v dlouhodobých soutěžích ČAST v sezóně 2020-2021. Předseda KR zároveň informuje o
tomto stanovisku VV ČAST.

3

4. Školení a semináře rozhodčích do 30. 6. 2021
KR ČAST projednala možnosti uspořádání školení a seminářů rozhodčích v prvním pololetí roku
2021, a to zejména s důrazem na školení licence B. S ohledem na neustále změny v termínové
listině spojené s problematikou COVID-19 je velmi těžké stanovovat termíny a místa konání těchto
akcí.
4.1. školení licence NR, NU, A, B
4.1.1. licence NR: Plánované školení na termín 12-13.12.2020, bylo s ohledem na aktuální
podmínky odloženo na neurčito. Přihlášení účastníci byli informováni
samostatným emailem o dané situaci s výhledem řešení, kdy hlavním
předpokladem je přesunutí současných hygienických podmínek v systému
PES do stupně 3. Nový termín bude určen po dohodě školitelů a
přihlášených účastníků školení.
4.1.2. licence NU: Lze předpokládat, že proběhne v průběhu WJC Czech Junior & Cadet Open
2021 v Havířově. Prozatímní termín turnaje je 7-13.6.2021.
4.1.3. licence A: KR ČAST předpokládá uskutečnění školení v průběhu MČR dospělých 2021
v Havířově, aktuálně tedy v průběhu druhého čtvrtletí roku 2021.
4.1.4. licence B: KR ČAST předpokládá uskutečnění minimálně jednoho školení, a to dle
termínových možností kalendáře ČAST do 30. 6. 2021. V případě
hygienických možností.
4.2. semináře rozhodčích licence NR, NU, A, B
4.2.1. licence NR: Licence NR bude prodloužena všem rozhodčím o 1 rok, tedy do 30.6.2022.
4.2.2. licence NU: V průběhu WJC Czech Junior & Cadet Open 2021 v Havířově. Prozatímní
termín turnaje je 7-13.6.2021, podmínky budou upřesněny dle aktuálních
epidemiologických možností.
4.2.3. licence A: V průběhu MČR dospělých 2021 v Havířově, aktuálně tedy v průběhu
druhého čtvrtletí roku 2021. Podmínky budou upřesněny dle aktuálních
epidemiologických možností.
4.2.4. licence B: V současné době platí předpoklad uspořádání dvou seminářů (jeden v Praze,
druhý v Brně nebo Olomouci) a to v průběhu druhého čtvrtletí roku 2021,
ale aktuálních epidemiologických podmínek.

5. Aktualizace Směrnic ČAST č. 2-2008, č. 4-2019 a č. 4-2020
Níže uvedené směrnice byly schváleny VV ČAST dne 12.1.2021, a to v následující podobě.
6.1. SMĚRNICE ČAST č. 2/2021 Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na jejich kvalifikaci
➢ KR ČAST po více než půl roce práce dokončila aktualizaci Směrnice o odměnách rozhodčích,
kdy v návaznosti na zvýšení odměn pro rozhodčích v dlouhodobých soutěžích v roce 2019
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koncepčně zvýšila i odměny rozhodčích za činnost v jednorázových soutěžích, a to
následovně:
❖ zvyšuje částku pro vrchní rozhodčí a zástupce vrchních rozhodčích.
❖ zvyšuje částku pro rozhodčí ze současných 500,- na 750,- Kč za hrací den.
❖ zavádí kreditový systém, během kterého bude rozhodčí sbírat dané kredity za
činnost na daném turnaji, a to v průběhu dané sezóny, a to od 1.7. do 30.6.
následujícího roku.
❖ v rámci kreditového systému jsou zavedeny tři skupiny, které specifikují odměny
rozhodčích, kdy každá vyšší skupina zaručuje vyšší odměnu pro rozhodčího za
den činnosti.
❖ dále je specifikována podpora mladých rozhodčích do 26 let.
➢ Součástí aktualizace této směrnice je specifikace odměn rozhodčích v rámci Českého poháru.
6.2. SMĚRNICE ČAST č. 3/2021 Kontrola pálek
➢ Byla provedena absolutní změna směrnice o kontrole pálek z roku 2008, kdy bylo přihlédnuto
k současným trendům této procedury.
➢ Daná směrnice je zároveň metodickým materiálem pro školení rozhodčích všech kategorií.
6.3. SMĚRNICE ČAST č. 4/2021 Stanovení postihů za udělené karty rozhodčími při
disciplinárních přestupcích
➢ V rámci aktualizace bylo provedeno sjednocení směrnice se stávajícím zněním pravidel
stolního tenisu a pravidlem č. 3.3.2.3.10 a metodickým pokynem KR ČAST, a to do
následující podoby: „U dlouhodobých soutěží uděluje karty pouze delegovaný vrchní rozhodčí
s platnou licencí B, případně také rozhodčí u stolu s platnou licencí B, A, NU či IU. V případě
neshody o udělení karty má vyšší pravomoc delegovaný vrchní rozhodčí.“

7. Různé
KR vzala na vědomí informace:
7.1. Pozvání slovenské komise rozhodčích k výjezdnímu zasedání, kdy veškeré náklady na toto
setkání proplatí Slovenský stolně tenisový svaz. Předpokládány termín v průběhu měsíce
června či července 2021.
7.2. O naplnění rozpočtu KR ČAST na rok 2020, který byl s ohledem na pozastavení veškerých
soutěží pře alokován do materiálního vybavení rozhodčích, a to v následující podobě, kdy bylo
zajištěno celkem 400 ks folderu pro rozhodčí ČAST, 400 ks trik pro rozhodčí ČAST a celkem
700 ks tašek určených pro kontrolu raket. KR ČAST tímto děkuje VV ČAST za možnost pře
alokace financí do materiálního vybavení pro rozhodčí.
7.3. O aktuální diskusi týkající se rozpočtu KR ČAST na rok 2021.
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7.4. Vznesení požadavku na RIK ČAST ohledně vytvoření seznamu hráčů, kteří porušili stávající
Směrnici č. 3-2021 O kontrole pálek. Seznam hráčů, jejichž pálka neprošla oficiální kontrolou
vytvořit na stejném principu jako přehled žlutých karet v Registru ČAST. Uložila: Tomáš
Malík, T: 30. 6. 2021
7.5. Projednala možnost skype mítinku s programátorem TTTP ve věci zdokonalení tohoto
programu pro potřeby jednorázových akcí ČAST. Uložila: Petr Bohumský, Klára Dušková, T:
30.6.2021. Domluvit možnosti skype hovoru ve věci TTTP a požadavků ČAST na tento
program.
Předseda poděkoval všem za konstruktivní jednání v průběhu všech pracovních porad, z nichž vzešly
výše uvedené výsledky, se závěrem že nadcházející jednání KR ČAST proběhne dle aktuálního vývoje
situace, a po domluvě členů KR ČAST.
V Kostelci nad Orlicí, 1. 2. 2021

Tomáš Malík
předseda KR ČAST

6

