Informace pro rozhodčí licence B = semináře formou webináře
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
na základě současné pandemické situace, která znemožňuje uskutečnění všech vzdělávacích akcí
rozhodčích, tedy školení a seminářů, rozhodla komise rozhodčích ČAST o uspořádání semináře
rozhodčích licence B formou webináře, a to v pilotním projektu ČAST.
Komise rozhodčích k tomuto kroku dospěla na základě vyhodnocení situace ze závěru sezóny
2019-2020 a průběhu sezóny 2020-2021, kde se i přes velmi nízký počet odehraných utkání objevily
nesrovnalosti v činnosti delegovaných vrchních rozhodčích, kterým bychom chtěli v následujících
sezónách předejít a zároveň mnohým rozhodčím umožnit prodloužení platnosti jejich licence.
V porovnání s rozdílnými průběhy sezón 2020-2021 a 2019-2020, po které byla platnost licence
„B“ prodloužena těm, kteří splnili, ale také těm, kteří teoreticky mohli splnit, podmínku účasti v pozici
vrchního rozhodčího na minimálně 11 utkání dlouhodobých soutěží ČAST, ve stávající sezóně 2020-2021
by podmínku stanovenou Směrnicí ČAST č.3-2020, reálně splnili pouze rozhodčí, kteří mají možnost
rozhodovat extraligové soutěže mužů a žen.
Rozhodčím, kteří v nepatrném počtu odehraných kol ligových soutěží v sezóně 2020-2021 odřídili
alespoň 6 a více utkání (jsou započítány všechny extraligové a ligové soutěže) bude licence prodloužena
dle následujícího schématu, a to o 1 rok ke stávající platnosti jejich licence:
STÁVAJÍCÍ PLATNOST LICENCE
do 30. 6. 2021
do 30. 6. 2022
do 30. 6. 2023

PLATNOST LICENCE BUDE PRODLOUŽENA DO
do 30. 6. 2022
do 30. 6. 2023
platnost licence zůstává do 30. 6. 2023

Statistika čísel je bohužel neúprosná, kdy k 30. 6. 2021 končí platnost licence B celkem 185
rozhodčím z celkového počtu 384 rozhodčích, což je více než 48 %.
S ohledem na nemožnost uspořádat semináře rozhodčích vedoucí k prodloužení platností licence
již druhým rokem po sobě a na základě výše uvedených čísel rozhodla KR ČAST, že dané semináře
proběhnou formou webinářů (= seminář po internetu).
Zásadní otázky, které Vás v této chvíli pravděpodobně napadnou, jsou následující:
1) Kdy proběhne seminář formou webináře?
V období 15. 4. -15. 5. 2021, a to minimálně ve dvou termínech, které budou specifikovány v rámci
pozvánky, která bude všem rozhodčím zaslána z Registru ČAST.
2) Jak dlouhý bude webinář?
Délka webináře bude vycházet z hodinové dotace stanovené Směrnicí ČAST č.3-2020, tedy v osmi
výukových hodinách.
3) Jak se přihlásím na webinář?
Proces přihlašování bude probíhat standardně prostřednictvím přihlašovacího formuláře v Registru
ČAST po zveřejnění konkrétních termínů.
4) Bude možnost výběru termínu, délky webináře?
KR ČAST rozhodla o uspořádání jednoho celodenního (sobota nebo neděle) a jednoho půleného
webináře (v průběhu dvou podvečerních časů pracovních dní v čase 17:30-21:30). Konkrétní termíny
a další informace budou upřesněny později.

5) Kde bude webinář rozhodčích probíhat?
VV ČAST odsouhlasil sjednocení platformy pro školení, semináře, konference, pracovní schůzky,
porady v rámci ČAST, a to přes platformu „ZOOM“. Zajištění a následný přenos této platformy mezi
účastníky zajistí ČAST na své náklady. Další informace budou upřesněny později.
6) Jaké jsou podmínky pro prodloužení licence „B“ na následující tři roky, tedy do 30. 6. 2024?
KR ČAST rozhodla, že účast na webináři není povinná, pouze doporučená. Všichni přihlášení
účastníci jsou však povinni absolvovat závěrečný test, kdy každý účastník bude mít k dispozici
celkem dva pokusy (celkem budou vypsány tři termíny). Hranice úspěšného dokončení byla
stanovena na 75% z celkového počtu otázek. V případě nevykonání testu nebo nedosažení
stanovených % pro úspěšné vykonání závěrečného testu nebude účastníkovi semináře prodloužena
platnost licence. Úspěšným vykonatelům závěrečného testu bude automaticky prodloužena i licence
C.
7) Webinář nejsem z časových důvodů stihnout, ale rád bych si prodloužil platnost licence:
Webinář rozhodčích licence B není povinný, pouze doporučený. Přihlášením na seminář
prostřednictvím Registru ČAST účastník souhlasí s danými podmínkami a bude mu umožněno
závěrečný test umožněno odevzdat. Prezentace z daného webináře bude umístěna na webových
stránkách ČAST.
8) Kdo mi zodpoví další otázky, na které jsem nenašel odpovědi:
V případě dotazů, které nebyly zodpovězeny ve výše uvedených otázkách, se obraťte na předsedu KR
ČAST Tomáše Malíka e-mail: tomas.malik@ping-pong.cz, mobil: 731 232 971 (v čase 19:00-20:00).
9) Různé:
Výše uvedené podmínky jsou aktuální pouze pro rok 2021, výše uvedená osnova je zároveň jedním
z bodů osnovy pro předpokládanou aktualizaci stávající Směrnice ČAST č.3-2020, na které KR
ČAST aktuálně pracuje.
Na Dlouhé Louce, 28. 3. 2021

