Zápis z jednání KR ČAST
Datum:
Přítomni:
Omluven:

27. 10. 2021 v rámci videokonference ZOOM od 20:00
Tomáš Malík (předseda KR ČAST), Klára Dušková, Roman Klecker, Pavel Kafka
(členové KR ČAST)
Petr Bohumský (místopředseda zodpovědný za KR ČAST)

KR ČAST na svém zasedání projednala následující body záležitostí, které s prací komise rozhodčích
souvisí či přímo spadají pod její působnost. V případě, že dané záležitosti komise schválila či stanovila
úkol související s konkrétním bodem, pak je následně specifikován.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Splněné úkoly KR ČAST ze videokonference konané 2. 9. 2021 .................................................. 1
Trvající úkoly KR ČAST ze videokonference konané 2. 9. 2021................................................... 1
Centrální registr a inovace v oblasti rozhodčích ............................................................................. 2
Zhodnocení školení a seminářů rozhodčích v období září, říjen 2021............................................ 3
Dlouhodobé soutěže 2021-2022 ...................................................................................................... 3
Jednorázové akce pořádané ČAST v období 1. 9. - 31. 12. 2021 ................................................... 4
Různé ............................................................................................................................................... 4

1. Splněné úkoly KR ČAST ze videokonference konané 2. 9. 2021
1.1. Vytvořit přehled získaných kreditů rozhodčích v prostředí Registru ČAST, včetně výstupu do
excelu a PDF. Je nutné vytvořit kritéria na základě kterých by byla tato položka
naprogramována. Uložila: Tomáš Malík, Klára Dušková. Vytvořit kritéria tvorby kreditového
systému v Registru ČAST. T: 30. 9. 2021. Kritéria tvorby byla osobně projednána v rámci
schůzky předsedy KR a předsedou RIK v průběhu MČR dospělých, dále viz bod 3 tohoto
zápisu.
1.2. V souvislosti s bodem 3.3.4 zaslat předsedovi RIK aktuální podobu tabulky s kreditovým
systémem a směrnici ČÁST č. 2-2021 podle které je kreditový systém utvářen. Uložila:
Tomáš Malík. T:15. 9. 2021. Splněno. Tabulka kreditového systému byla zaslána předsedovi
RIK dne 25. 10. 2021.

2. Trvající úkoly KR ČAST ze videokonference konané 2. 9. 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: 28. 2. 2022. Tento bod bude přesunut na
samostatné jednání KR ČAST s předpokladem do konce kalendářního roku.
2.2. Zveřejnit delegaci na druhou polovinu soutěží v rámci STIS nejpozději do 31. 12. 2021.
Uložila: Pavel Kafka. T. 31. 12. 2021. Zveřejnit delegace vrchních rozhodčích na dlouhodobé
soutěže ČAST.
2.3. Situaci ohledně využívání softwaru a dalším zlepšování TTTP pro řízení a výsledkový servis
v průběhu jednorázových akcí ČAST. Uvažované změny a doplňky k TTTP již nebudou
s ohledem na stále větší složitost zanesení požadavků KR ČAST realizovány. Po dohodě se
SSTZ bude v průběhu sezóny 2021-2022 docházet rozhodčími licence NR k postupnému
seznámení se softwarem SSTZ, tak aby došlo k vzájemnému propojení podnětů ke zlepšení
tohoto programu z obou současných softwarových vybavení. Od sezóny 2022-2023 se
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předpokládá, že bude software SSTZ upraven pro plné potřeby ČAST. Uložila: Tomáš Malík,
Petr Bohumský, T: 30.11.2021 Uzavřít smlouvu o využívání softwaru SSTZ s předsedou SSTZ
Antonem Hamranem.

3. Centrální registr a inovace v oblasti rozhodčích
KR ČAST vzala na vědomí informace předsedy KR ze schůzky s předsedou RK a programátorem
Registru ČAST Markem Záškodným, která se uskutečnila v průběhu MČR dospělých a U21
v Havířově. Aktuálně se upravují následující oblasti spadající do gesce KR ČAST:
3.1. Přihlášení a odhlášení „Akce rozhodčího“ v rámci přihlašovacího formuláře
3.1.1. Aktivní dny – políčko od - do
3.1.2. Ubytování – políčko od – do s možností o 1 den před a v poslední hrací den turnaje.
Dále uvést zaškrtávací políčko „ubytování na vlastní náklady“.
3.1.3. Možnost přihlášení dle termínu přihlášení, možnost odhlášení do začátku akce. Termín
na odhlášení bude editovat KR, poté pouze SMS či telefonicky, mailem.
3.1.4. Zobrazit získaný celkový kredit a kredit daného turnaje
3.2. Přehled akce rozhodčích
3.2.1. Řazení rozhodčích dle abecedy. Prioritně dle pozice VR, ZVR, AVR, CA, RC, UM, R,
Š, H. Pokud bude více rozhodčích na stejné pozici, řadit abecedně.
3.2.2. Místo textu „poznámka“ – text „pozice“
3.2.3. Zobrazení kreditů u každého rozhodčího – celkový kredit za sezónu
3.3. Správa akce rozhodčích
3.3.1. Přihlášení: Místo ikon dnů bude vypsán termín od – do
3.3.2. Přihlášení: Místo ikony vše bude ikona sloužit jako tlačítko na potvrzení přihlášky –
současně odejde e-mail rozhodčímu s textem: „Vaše přihlášení (nikoliv delegace) na
Akci rozhodčích název akce ve dnech termín akce bylo potvrzeno. V případě, že se
nemůžete zúčastnit, odhlášení je možné do termínu akce v profilu osoby Akce
rozhodčích. Termín na odhlášení bude editovat KR, poté pouze SMS či telefonicky,
mailem“.
3.3.3. Přihlášení: Nové tlačítko za účast – navazuje na kredity
3.3.4. Přihlášení tabulka přihlášených rozhodčích: Místo textu „poznámka“ – text „pozice“
3.3.5. Přihlášení: U rozhodčích zobrazovat kredity celkové
3.3.6. Přihlášení: U rozhodčích umožnit přidat nebo odebrat kredit po 0,5b, vypsat číslem,
nabídka kreditu 0,5 – 5b.
3.3.7. Editace-úprava GPS: jako nepovinné políčko
3.3.8. Editace-úprava Adresa: jako nepovinná
3.3.9. Editace-nová funkce přidat kolonku – základní kredit
3.3.10. Editace-nová funkce přidat kolonku – účastnický kredit
3.3.11. Editace-úprava: Druh akce rozšířit na ITTF, ETTU, upravit WT na WTT
3.3.12. Editace-export všech turnajů, kreditů a rozhodčích po sezóně pro interní potřeby KR
3.4. Další:
3.4.1. V oblasti „Přehled rozhodčích“ Zobrazovat kredity – s filtrem ano/ne
3.4.2. V oblasti „Správa rozhodčích“ Přidělat zaškrtávací políčko „Kredity“ filtr ANO/NE a
export do excelu
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3.4.3. V oblasti „Delegace dlouhodobé soutěže“ generování příloh k fakturám na proplacené
náklady za delegované rozhodčí.

4. Zhodnocení školení a seminářů rozhodčích v období září, říjen 2021
KR ČAST vzala na vědomí informace o posledních vzdělávacích akcích proběhlých v období září a
října 2021.
4.1. školení rozhodčích licence NR, NU, A, B
4.1.1. licence NR: Uchazeči o licenci aktuálně absolvují první praktické účasti na
jednorázových akcích ČAST. Další část kurzu proběhne formou webinářů
s předpokládaným prvním termínem v druhé polovině listopadu 2021,
dále dle domluvy. Další fáze kurzu budou probíhat opět prakticky
v průběhu sezóny 2021-2022 dle aktuálního vývoje situace. Celý kurz
bude ukončen závěrečnou zkouškou. Celkově se kurzu účastní 7
rozhodčích (BENEŠ Jan ml., CANKAŘ Radek, HENŽEL Michal,
HORÁK Mojmír, JEMELKA Libor, KADLČÁKOVÁ Alena,
VONDROVÁ Iva)
4.1.2. licence A: Proběhlo v průběhu MČR dospělých a U21 v Havířově. Výrazně pozitivní
zprávou tohoto školení je účast celkem 6 uchazečů, kdy KR s velkým
potěšením přijala informaci o velkém počtu mladých uchazečů o tuto
licenci. Všichni uchazeči úspěšně složili závěrečnou zkoušku a tímto KR
ČAST gratuluje k získání licence „A“.
4.1.3. licence B: Proběhlo v průběhu BTM ČR v Praze a MČR mládeže v Havířově. Obou
školení se zúčastnilo celkem 42 rozhodčích (27 Praha + 15 Havířov).
Všichni uchazeči úspěšně složili závěrečnou zkoušku a tímto KR ČAST
gratuluje k získání licence „B“. Některým uchazečům bude licence udělena
po dovršení 18 let.

5. Dlouhodobé soutěže 2021-2022
KR ČAST vzala na vědomí informaci o:
5.1. O zabezpečení vrchních rozhodčích v dlouhodobých soutěžích v první polovině soutěží sezóny
2021-2022. Předseda KR tímto děkuje Pavlu Kafkovi za vynikající práci v oblasti zajištění
vrchních rozhodčích dlouhodobých soutěží, neboť v průběhu jednoho ligového kola reaguje až
na 50 změn.
5.2. O stavu přípravy delegací vrchních rozhodčích v dlouhodobých soutěžích řízených ČAST na
druhou polovinu soutěží sezóny 2021-2022.
5.3. Vydání upřesňujících pokynů k působení vrchních rozhodčích v dlouhodobých soutěžích
ČAST, které byly zveřejněny v rámci Metodických pokynů KR ČAST č.4, jenž byly
zveřejněny na webových stránkách 4. 10. 2021.
5.4. Informaci o hromadících se dotazech ve věci zisku trika rozhodčího pro řízení dlouhodobých
soutěží. Ve věci dalšího postupu budou všichni aktivní rozhodčí s licencí „B“ delegovaní
v ligových soutěžích 2021-2022 informováni samostatným mailem. Uložila: Klára Dušková,
Pavel Kafka. T:15. 11. 2021. Informovat rozhodčí licence B o další fázi distribuce triček.
5.5. KR ČAST dále vzala na vědomí emailovou zprávu trenéra mužstva SKST Tesla Batteries
Havířov k výkonu rozhodčích v utkání s TJ Ostrava KST, které se odehrálo 22. 10. 2021.
Odpověď na daný email připraví předseda KR ve spolupráci s členy KR ČAST. Uložila:
Tomáš Malík. T:31. 10. 2021. Odeslat odpověď na výše uvedený email.
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5.6. Přehled plnění podmínek účastníků ligových soutěží dle článku 322.01 písmene b. Uložila:
Tomáš Malík. T: 31. 10. 2021. Zaslat daný přehled řediteli soutěží a VV ČAST ke schválení
na nadcházející jednání.

6. Jednorázové akce pořádané ČAST v období 1. 9. - 31. 12. 2021
KR ČAST vzala na vědomí informaci o proběhlých MČR jednotlivců s následujícími výstupy
vyplývající ze zpráv vrchních rozhodčích z MČR U13, U15, které proběhly v Havířově a U19, které
proběhlo v Mostě.
Dále prodiskutovala informace z MČR dospělých a U21, které rovněž proběhlo v Havířově,
s následujícími závěry a doporučeními pro MČR 2022:
a) Upravit systém kategorie MČR U21
b) Zavčas komunikovat s KVS a reprezentačními trenéry připomínky k časovému plánu.
c) Dostat podklady od mediální komise, kdo je zodpovědný za přenos, rozmístění kamer,
speaker na finálový den atd.
d) Do rozpisu uvést pravidlo o reklamách a jasně specifikovat tuto záležitost rozpisem MČR
e) Upravit bod 22 rozpisu „Časový pořad“ a nedělní rámcový program podle podrobného
časového plánu.
Zpráva vrchního rozhodčího tohoto Mistrovství republiky byla zaslána 11. 10. 2021 VV ČAST, řediteli
soutěží, předsedovi STK a KVS k dalšímu projednání.
KR ČAST dále vzala na vědomí stížnost zástupce TTC Libín Prachatice pana Horčicy ve věci losování
BTM ČR kategorie U15 v Ostravě. Další postup v této věci a odpověď panu Horčicovi vyřídí předseda
KR ve spolupráci s předsedkyní KM. Uložila: Tomáš Malík. T:31. 10. 2021 Domluvit znění odpovědi
panu Hořčicovi ve spolupráci s předsedkyní KM Hanou Valentovou.

7. Různé
KR vzala na vědomí informaci o:
7.1. Pracovní schůzce KR a KM ČAST ze dne 22. 10. 2021 ve věci aktualizace rozpisu BTM ČR,
vyplývající z průběhu doposud odehraných BTM a podnětů vrchního rozhodčího Jiřího
Olbrichta. Za KR se porady zúčastnili Tomáš Malík a Klára Dušková. Veškeré výstupy z této
porady budou zaneseny do aktualizace stávajících rozpisů BTM, kterou zveřejní KM na
webových stránkách. KR ČAST tímto velmi děkuje Jiřímu Olbrichtovi za komplexní podněty ke
zpřehlednění rozpisu BTM ČR, které pomohly k jeho zpřehlednění a jednoznačnějšímu výkladu.
7.2. Tvorbě nových webových stránek ČAST a aktuální podobě sekce dokumentů. 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.
7.2.1. Ve spolupráci s předsedkyní KML Hanou Valentovou a novým předsedou KVS Pavlem
Krpcem vykomunikovat sjednocení zadávání výsledkového servisu z jednorázových
akcí ČAST a jejich průběžného zveřejňování vycházející ze softwaru TTTP.
7.3. Námětu Jiřího Olbrichta na započítávání kreditů za příslušný turnaj i pro rozhodčí působící
v pozici vrchního rozhodčího, zástupce vrchního rozhodčího, call arey. KR o tomto návrhu
dlouze diskutovala, a to s následujícím výsledkem: Rozhodčím, kteří na turnajích působí v roli
vrchního rozhodčího, zástupce vrchního rozhodčího, rozhodčího v oblasti call arey, školitele či
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7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

hodnotitele, budou započítávány kredity do kreditového systému rozhodčích. Odměny odvislé
od získaných kreditů budou vypláceny dle příslušné kreditové skupiny pouze v oblasti
rozhodčích u stolu. Odměny pro rozhodčích v pozici vrchního rozhodčího, zástupce vrchního
rozhodčího, call arey jsou neměnné a budou vypláceny dle stávající Směrnice č.2-2021.
Rozpočtu KR ČAST 2021. S ohledem na nevyčerpání jednotlivých položek rozpočtu KR ČAST
z důvodu COVID bylo se souhlasem VV ČAST rozhodnuto o přealokaci jednotlivých položek,
tak aby rozpočet KR za rok 2021 byl vyčerpán. Uložila: Tomáš Malík, T: 15. 11. 2021.
Připravit reálné vyhodnocení rozpočtu za rok 2021, návrh rozpočtu na rok 2022 a oba dva
dokumenty poslat místopředsedovi pro ekonomiku Janu Brothánkovi.
Sjednocení formulářů pro výplatu rozhodčích a proplacení cestovních náhrad, tak aby se
nemusely vyplňovat dva formuláře. Uložila: Tomáš Malík. T:15. 12. 2021. Upravit formulář
k proplacení náhrad odměn a cestovních výdajů do jednoho formuláře s platnou účinností od 1.
1. 2022.
Webináři URC ETTU, který se uskuteční ve čtvrtek 4.11.2021 od 18:00 prostřednictvím
ZOOM. Za KR ČAST se zúčastní předseda Tomáš Malík, Klára Dušková a Roman Klecker
Odměnách členům KR ČAST za jejich činnost v roce 2021. Uložila: Tomáš Malík. T: 31. 10.
2021. Připravit DPP pro členy KR ČAST, tak aby mohla jejich část být proplacena již v měsíci
listopad.

Předseda poděkoval všem za konstruktivní jednání ve výše uvedených bodech schůze KR ČAST, která
byla ukončena ve 23:05, nadcházející jednání KR ČAST proběhne dle aktuálního vývoje situace po
domluvě členů KR ČAST.
Na Dlouhé Louce, 3. 11. 2021

Tomáš Malík
předseda KR ČAST
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