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

23. 3. 2021, 31. 3. 2021, 11. 4. 2021, 28. 4. 2021, 4. 5. 2021 a 18. 5. 2021
v rámci videokonferencí
Tomáš Malík (předseda KR ČAST)
Klára Dušková, Roman Klecker, Pavel Kafka (členové KR ČAST)
Petr Bohumský (místopředseda ČAST zodpovědný za KR ČAST

Na základě situace omezující svolání jednání členů KR ČAST bylo v období od 23.3.2021 do 18. 5.
2021 šest pracovních porad, 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 KR ČAST vyplývající ze zápisu jednání v období 20.10.2020 až
31.1.2021
1.1. 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 nejen stolní tenis, KR ČAST schválila zveřejnění těchto
pokut a jejich následné zaplacení ze strany oddílů až na základě reálné podoby dlouhodobých
soutěží ČAST. Splněno. Informace o zrušení pokut za nesplnění podmínek účastníka
v dlouhodobých soutěžích ČÁST v sezóně 2020-2021 byla zveřejněna v Infu ŘS č. 17 ze dne
27. 3. 2021.

2. Trvající úkoly KR ČAST vyplývající ze zápisu jednání v období 20.10.2020 až
31.1.2021
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 ke školením a seminářům rozhodčích ČAST.
Poznámka: Trvá a bude komunikováno s NTC v Havířově a sekretariátem ČAST v Praze na
Strahově.
2.3. 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
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vytvořit na stejném principu jako přehled žlutých karet v Registru ČAST. Uložila: Tomáš
Malík, T: 30. 6. 2021
2.4. 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.

3. Mezinárodní akce ITTF a WTT v České republice v roce 2021
KR ČAST projednala aktuální stav a přípravu mezinárodních akcí v České republice v roce 2021:
3.1. WTT Youth Contender Havířov 7.-13.6.2021
3.1.1. Referee´s team: Bohumský Petr, Hamran Matěj (SVK), Jirásek Zdeněk
3.1.2. Umpires: Počet rozhodčích bude velmi omezený s ohledem na současné podmínky pro
konání sportovních akcí. Vše je odvislé od počtu přihlášených účastníků, počtu soutěžních
stolů a podmínek WTT pro tento typ turnajů
3.1.2.1. Ke dni uzávěrky bylo přihlášeno 21 českých rozhodčích, 5 rozhodčích ze zahraničí
3.1.3. Všichni rozhodčí budou ubytování na hotelu Rudolf
3.1.4. Testování rozhodčích na COVID-19 bude probíhat dle pokynů pro všechny účastníky
tohoto turnaje
Uložila: Tomáš Malík, T: 26. 5. 2021. Zveřejnit seznam všech vybraných rozhodčích, vydat
upřesňující pokyny k testování a účasti rozhodčích na tomto turnaji.
3.2. ITTF Para Czech Open Ostrava 1-3.7.2021
Je velkou snahou organizačního výboru turnaj uspořádat, nicméně finální rozhodnutí je odvislé
od podmínek ITTF a hygienických podmínek vyhlášených Vládou ČR. Předseda KR ČAST
komunikuje s Jiřím Olbrichtem aktuální stav nejen ve věci uspořádání turnaje, ale také
zajištění rozhodčích pro tuto akci.

4. Školení a semináře rozhodčích do 30. 6. 2021
KR ČAST projednala vzdělávání rozhodčích v oblasti jednotlivých licencí: 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. Nový termín bude určen po dohodě
školitelů a přihlášených účastníků školení.
4.1.2. licence NU: Proběhne v rámci WTT Youth Contender v Havířově, v termínu 10-12. 6.
2021.
4.1.3. licence A: KR ČAST předpokládá uskutečnění školení v průběhu MČR dospělých 2021
v Havířově, a to s přihlédnutím k aktuální termínové listině ČAST.
4.1.4. licence B: KR ČAST zrušila možnost uspořádání školení v termínu do 30. 6. 2021.
Snahou KR bude uskutečnit minimálně jedno školení v průběhu září 2021,
s přihlédnutím k termínové listině ČAST a startu ligových soutěží sezóny
2021-2022.
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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: Proběhne v rámci WTT Youth Contender v Havířově, konkrétní termín
bude určen podle počtu přihlášených.
4.2.3. licence A: KR ČAST rozhodla o zrušení semináře v sezóně 2020-2021, s tím, že další
seminář by byl uspořádán v sezóně 2021-2022 s přihlédnutím k aktuální
termínové listině ČAST. Všem rozhodčím, kterým končí platnost jejich
licence 30. 6. 2021 bude platnost automaticky prodloužena o 1 rok, tedy do
30. 6. 2022. Toto rozhodnutí platí pouze pro licenci A.
4.2.4. licence B: Proběhly v pilotním projektu ČAST formou webinářů. Předseda KR tímto
veřejně děkuje všem členům komise a řediteli soutěží Miroslavu Henželovi
za jejich flexibilitu a zejména čas, který dané oblasti věnovali. KR obecně
hodnotí webináře, jako věc, která za současných podmínek oblasti
rozhodčích řídící dlouhodobé soutěže velmi pomohla.
4.2.4.1. Obou webinářů se zúčastnilo celkem 138 rozhodčích licence B, kdy se na oba dva
webináře přihlásil stejný počet zájemců v počtu 69 rozhodčích.
4.2.4.2. I přes relativně vysoký průměrný věk rozhodčích se podařilo odstranit všechny
technické problémy, které se v online prostředí během webinářů vyskytly.
4.2.4.3. Zcela zásadní otázkou k dalšímu zamyšlení je otázka: „Jak je možné, že někteří
rozhodčí neznají svoje přihlašovací údaje do Registru ČAST, přes který probíhá
zadávání online zápisu o utkání?“. Tato záležitost stejně jako celá řada dalších
podnětů bude diskutována na nadcházející schůzi KR ČAST.
4.2.4.4. S ohledem na předpokládanou změnu Směrnice č.3-2020 „Udělování licencí a
školení rozhodčích“ s cílem zvýšit aktivitu rozhodčích v dlouhodobých soutěžích
ČAST, stejně tak distančnímu prostředí byly pilotně zakomponovány závěrečné
testy zaměřené na Pravidla a Soutěžní řád stolního tenisu, v druhé části pak na
zadávání on-line Zápisu o utkání.
4.2.4.5. Rozhodčím, kteří neprošli prvním zkušebním termínem, bude oproti původnímu
plánu umožněno absolvovat jeden opravný termín v tematicky totožné podobě
jako v termínu prvním, s tím, že termín pro odevzdání daných zadání byl stanoven
do 30.6.2021 23:59. Zadání bude rozhodčím zasláno nejpozději do 31.5.2021.
4.2.4.6. S ohledem na množící se dotazy rozhodčích licence B, kteří se na webináře
nepřehlásili, potažmo nezúčastnili s otázkou: „Ještě je možné si prodloužit
platnost licence B?“ bude umožněno odevzdat obdobné výstupy k prodloužení
platnosti jejich licencí, jako měli účastnicí webinářů licence B, a to ve stejném
časovém rozpětí jako je uvedené v bodě 4.2.4.5 tohoto zápisu.
Uložila: Klára Dušková, Tomáš Malík, T: 31 5. 2021. Zaslat všem neúspěšným rozhodčím webinářům
licence B zadání k opravnému termínu.

5. Různé
KR vzala na vědomí informaci o:
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5.1. Realizaci výjezdního zasedání české a slovenské komise rozhodčích v termínu 9-11. 7. 2021
v Trenčianských Teplicích. Hlavním cílem tohoto setkání je navázat spolupráci obou komisí
v oblasti rozhodčích, jejich vzdělávání a vzájemné spolupráce v přeshraniční spolupráci
delegací rozhodčích pro dlouhodobé, případně jednorázové soutěže pořádané ČAST a SSTZ.
5.2. Proplacení 60% z celkových částek rozhodčím, kteří si uhradili v roce 2020 náklady na
dopravu spojené s jejich účastí na mezinárodních akcích v zahraničí, které se však v důsledku
COVID-19 neuskutečnily. Žádost o proplacení nákladů na dané akce z prostředků programu
NSA, COVID-Sport byly NSA zamítnuty, a proto byť s větším časovým odstupem byly
proplaceny z prostředků ČAST.
5.3. Zakoupení licence TTTP pro rok 2021, tato licence byla zaslána všem rozhodčím s licencí NR.
5.4. O vytvoření sdíleného prostoru pracovních materiálů pro členy KR v průběhu prázdninových
měsíců, tak aby od 1.9.2021 byl tento prostor k dispozici. Uložila: Tomáš Malík, T: 31.7.2021,
vytvořit sdílený prostor pro materiály členů KR.
5.5. Aktuálním výhledu konání jednorázových akcí ČÁST v období od června do srpna 2021.
5.6. Tvorbě nových webových stránek ČAST. Požadavek ze strany KR bude na všech setkáních
s členy Mediální komise předkládat předseda KR. Uložila: Tomáš Malík, T: průběžně dle
vývoje situace. Komunikovat s členy mediální komise a tvůrců nových webových stránek
ČAST požadavky k daleko větší přehlednosti oblastí, které se dotýkají oblasti rozhodčích,
stejně tak zjednodušení administrace v rámci správy webových stránek.
5.6.1. Ve spolupráci s předsedkyní KML Hanou Valentovou a předsedou KVS Petrem
Nedomou vykomunikovat sjednocení zadávání výsledkového servisu z jednorázových
akcí ČAST a jejich průběžného zveřejňování vycházející z softwaru TTTP.
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 během WTT Youth
Contender v Havířově v termínu 7-13. 6. 2021.
V Kostelci nad Orlicí, 25. 5. 2021

Tomáš Malík
předseda KR ČAST
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