INFORMACE ŘEDITELE LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ ČAST
2021/2022 – 08
1. PRAVIDLA PRO KONÁNÍ SOUTĚŽÍ VE STOLNÍM TENISU
Pravidla pro konání soutěží ve stolním tenisu platná od 22.11.2021 jsou zveřejněna ZDE. Pravidla
zůstávají v platnosti i na základě vyhlášeného nouzového stavu.
Při akcích 20 a méně osob (Usnesení vlády ČR II/14 d)
- pořadatel je povinen vést evidenci všech účastníků (dle MO MZ),
- pořadatel nesmí povolit vstup nikomu, kdo vykazuje klinické příznaky covid-19 (dle MO MZ),
- každý účastník odevzdá čestné prohlášení o bezinfekčnosti, kterým potvrzuje, že nevykazuje
klinické příznaky covid-19 a není rizikovou osobou dle bodů a) – c) čestného prohlášení.
(nařízení ČAST).
Čestné prohlášení nahrazuje povinnou evidenci a současně slouží jako prohlášení účastníka, že nevykazuje
klinické příznaky covid-19.

Při akcích nad 20 osob
- účastníci nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19,
- účastníci se musí prokázat, že splňují podmínky dle bodu 2 „Pravidel pro konání soutěží ve
stolním tenisu“,
- pořadatel musí kontrolovat, že účastníci splňují podmínky dle bodu 2 „Pravidel …“,
- pořadatel musí vést evidenci všech účastníků.
Všechna ligová utkání (mistrovská a nemistrovská) řízená ČAST se mohou hrát za dodržení podmínky,
že při utkání je nanejvýš 20 osob (neplatí pro extraligu mužů a žen). Více než 20 osob se může účastnit
pouze se souhlasem obou (všech družstev).
Další informace:
Rozhodčí u stolů – v jednotlivých zápasech dvouher rozhodují u stolů hráči zúčastněných družstev, tzn.
rovnoměrně domácí a hosté. Ve čtyřhře, při dvou souběžných utkáních čtyřčlenných družstev se
postupuje dle rozhodnutí vrchního rozhodčího.
Dvě souběžná utkání rozhoduje 1 vrchní rozhodčí.
KR ČAST upravila u dvou souběžně hraných utkáních delegace tak, aby odpovídala požadavku na 1
vrchního rozhodčího. Pokud zjistíte, že jsou delegováni 2 vrchní rozhodčí, zašlete tuto informaci na email pavel.kafka@stavitelstvikafka.cz
Upozorňuji oddíly, že někteří provozovatelé sportovišť nemusí respektovat Pravidlo do 20 osob a
mohou trvat na vstupu pouze očkovaných osob nebo osob s prodělaným covidem do 180 dní.
V tomto případě jsou oddíly povinny zajistit si jiný hrací prostor tak jak je uvedeno v rozpisu soutěží.
Vzniklou situaci předem konzultujte s ředitelem soutěží.
MO MZ – mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

2. TERMÍNOVÁ LISTINA (TL ČAST)
Aktualizována TL ČAST k 16.11.2021 je zveřejněna na webových stránkách ČAST ZDE.

3. ZMĚNY
Níže uvedené změny jsou zveřejněny v IS ČAST.
Hrací místnost

2LŽB

SKST Vlašim

Sportovní 1570, 258 01 Vlašim
Sportovní hala nad čerpací stanici Benzina

Vedoucí družstva

3LMB

TTC Brandýs nad Labem

Josef Chalupa: e-mail: josef.ch.josef@gmail.com
tel: 721 447 494

4. INFORMACE Z:
VV ČAST
Zápis III – 37. jednání Výkonného výboru ze dne 3.11.2021 ZDE.
STK ČAST Zprávy č.10 k ČP včetně hracích plánů jsou ke stažení ZDE v záložce Český pohár.
KM ČAST Zápis z jednání komise mládeže ze dne 9.11.2021 je zveřejněn ZDE. Aktualizace
rozpisů BTM pro 2021-2022 jsou ke stažení ZDE v záložce Aktuální informace.
KVS ČAST Zápis z jednání komise vrcholového sportu ze dne 15.11.2021 je zveřejněn ZDE.
5. KONTROLOVANÁ UTKÁNÍ KOMISAŘEM ČAST
13.11.2021
SOUTĚŽ

1LM
1LŽB

DOMÁCÍ – HOSTÉ

Pedagog Č. Budějovice – SKST Havířov B
TT Moravský Krumlov B – SKST Havířov B

VRCHNÍ ROZHODČI

PŘIPOMÍNKY

Josef Záviška ml.

Miroslav Řežáb

Bez připomínek

Jaroslava Tenglová
Ladislav Ondrovčák

Bez připomínek

2LMB

TJ Sokol Vodňany – TTC Karlovarsko 2020
KST Sokol Znojmo-Orel Únanov A – TJ Sokol
Studená I.
TTC MS Brno B – TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2

Vr. rozhodčí částečný úbor, online zápis
vyplňoval pořadatel, u stolu jeden
rozhodčí s licencí, nehrající hráčky.
Kontrola komisařem nebyla zapsána
v zápise.
Bez připomínek

Pavel Halas

2LŽC

TT Moravský Krumlov C – KST Blansko B

Josef Záviška ml.

3LMA
3LMA

ČZ Strakonice Elektrostav – Union Plzeň B
TJ Sokol České Budějovice-SKST Chodov

Miroslav Krejčí

Bez připomínek. Pravidla (covid-19)
byla dodržována velmi pečlivě.
Netradiční model řízení utkání. Nástup
řídil pořadatel, ten vedl i elektronický
zápis a zároveň rozhodoval u stolu
souběžně hrané zápisy 1.ligy.
Bez připomínek

3LMA
3LMC

DDM Soběslav-Studená – TJ Šanov
KST Sokol Znojmo-Orel Únanov B – SKC
Zruč nad Sázavou
TTC MS Brno C – TJ Tesla Pardubice

Jaroslav Lachout

V době přítomnosti komisaře byl
v zápise o utkání zapsán vrchní rozhodčí,
který nebyl přítomen. Údaje zapsané v IS
neodpovídaly
skutečnosti.
Adresa
uvedená v IS neodpovídá skutečnosti.
Bez připomínek

Roman Tuhý

Rozhodčí u čtyřhry nestáli.

Jan Baslík

Vrchní rozhodčí neměl pomůcky.

2LMA
2LMB

3LMC

Dohoda VD

3LMC

SK Slatina – TJ Jiskra Holice

Miroslav Rampula

Neobyčejně obtížné dostat se do herny.
Všude kolem rozkopáno, autem se nedá
zajet vůbec, i pěšky hernu najít a projít
nezablácenou botou je velmi obtížné.
V době přítomnosti komisaře řešil vrchní
rozhodčí výpadek internetu.

6. NEDOSTATKY V LIGOVÝCH SOUTĚŽÍCH, PORUŠENÍ ROZPISU, SŘ …
6.1. Porušení rozpisu soutěže bod.14 a) – hlášení výsledků
SOUTĚŽ

2LMA

Domácí – Hosté

TJ Sokol Michle – SKST Baník
Most

Vrchní rozhodčí

Stanislav Haralík

Popis závady

Domácí nepřipravili technické zařízení pro zadávání
online zápisu. Zápis zadán až po ukončeném utkání.
Vrchní rozhodčí ani domácí družstvo nepodalo
informaci před nebo během utkání. Viz pokuty.

V případě, že oddíl nebo vrchní rozhodčí neoznámí problém se zadáváním on-line zápisu a zápis nebude
veden v reálném čase, může být utkání posuzováno jako neuskutečněné a bude řešeno se všemi sportovně
technickými důsledky.

6.2. Porušení rozpisu soutěže bod 18. Rozhodčí – nezajištění vrchního rozhodčího
3LMA

TJ Sokol České
Budějovice

nezajištění vrchního rozhodčího v 9. a 10. kole. Viz pokuty.

1000Kč

6.3. Porušení rozpisu soutěže bod 18. rozhodčí ke stolu a SŘ čl.336 g)
Povinností pořadatele je zajistit ke stolu nejméně jednoho rozhodčího na stůl, který je držitelem licence
C, A nebo NU. Uvedenou podmínku nesplnily níže uvedené oddíly.
13.-14.11.2021
1LŽB

TT Moravský Krumlov B

2LMA

TJ Tatran Sedlčany

2LMB

KST Blansko

2LŽC

TT Moravský Krumlov C

3LMA

SF SKK El Niňo Praha E

3LMB

SF SKK El Niňo Praha D
SK Štětí

v 7. a 8. kole nezajištění minimálního počtu rozhodčích ke stolu. Pokuta
s odkladným účinkem
v 9. a 10. kole nezajištěn dostatečný počet rozhodčích ke stolu. Rozhodčí Bárta
Radek a Palátka Daniel bez licence. Pokuta s odkladným účinkem.
v 10. kole nezajištění rozhodčích ke stolu s platnou licencí. Polívka Ondřej a
Kaluža Tomáš licence K, pro ligová utkání nedostatečná. Pokuta s odkladným
účinkem.
v 7. a 8. kole nezajištění minimálního počtu rozhodčích ke stolu. Pokuta
s odkladným účinkem.
v 10. kole nezajištění minimálního počtu rozhodčích ke stolu. Pokuta s odkladným
účinkem.
v 10. kole nezajištění minimálního počtu rozhodčích ke stolu. Pokuta s odkladným
účinkem.
v 10. kole rozhodčí u stolu Petr Novotný s licencí K, která je ligová utkání
dostatečná. Pokuta s odkladným účinkem.

750Kč
250Kč
250Kč
1000Kč
250Kč

125Kč

7. POKUTY
PP 03/2021-22
TJ Sokol České Budějovice ………………………………………………………………………… 2 000,-Kč
Porušení rozpisu soutěže bod 18. – nezajištění vrchního rozhodčího k utkání 3., 4., 9. a 10. kola 3.ligy mužů.

PP 04/2021-22
TJ Sokol Michle ……………………………………………………………………………. 0 500,-Kč
Porušení rozpisu soutěže bod 14. Povinnosti pořadatele a nedodržení organizačních pokynů bod 3 zveřejněné v INFU č.5

Splatnost udělených pokut je do 6.12.2021 na účet ČAST 166068750/0600 dle ekonomických
pravidel.

8. EKONOMICKÁ PRAVIDLA
Ekonomická pravidla ČAST, na základě kterých se hradí všechny poplatky, naleznete na webových
stránkách ČAST ZDE.

9. OSTATNÍ TERMÍNY
OD

Přestupy, hostování
15.05.
Střídavé starty
10.08.
Hlášení změn na 2.polovinu soutěží
Hlášení postupujících družstev do kvalifikace o 2.ligu žen

DO

14.02. následujícího roku
14.02. následujícího roku
12.12. 2021
15.03. 2022

V Ostravě dne 26. listopadu 2021
Miroslav Henžel v.r.
ředitel ligových soutěží ČAST
724 049 092

