PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Z P R Á V Y č. 10/ 2013-2014
1. Rozhodčí dlouhodobých soutěží družstev:
Na základě rozhodnutí VV PKSST bude STK v následujících sezónách vyžadovat splnění požadavků Dodatku č.1
k SŘ ST:
Článek 322.01 – změny a doplnění textu:
Oddíl musí mít kvalifikované rozhodčí:
- pro účast jednoho družstva v extralize, I., II. nebo III. lize: dva rozhodčí s licencí B nebo NR,
- pro účast dvou nebo více družstev v extralize, I., II. nebo III. lize: tři rozhodčí s licencí B nebo NR,
- pro účast jednoho družstva v přeboru kraje: dva rozhodčí s licencí B,
- pro účast dvou nebo více družstev v přeboru kraje: tři rozhodčí s licencí B,
- pro účast jednoho nebo více družstev v přeboru regionu: jednoho rozhodčího s licencí C.
Rozhodčí musí být členy ČAST a uvedeni na evidenčním seznamu pouze jednoho oddílu pro příslušné období.
Rozhodčí může vykonávat činnost pro jiný oddíl, než je evidován, při splnění podmínek stanovených Komisí
rozhodčích svazu, který řídí příslušnou soutěž.
2. Zpráva KR :
A/ KR upozorňuje Oddíly stolního tenisu na „SMĚRNICE ČAST č. 4/2013 Udělování licencí a školení
rozhodčích“, bod 2., který předepisuje pro vrchní rozhodčí utkání družstev licenci B. PKSST na letošní sezónu
povolil výjimku ve Zprávách č. 4, bod 5. V příštím sezóně se bude postupovat již podle platné „Směrnice“
B/ Získat licenci B je možné v této sezóně při M-ČR dospělých, které se koná v Plzni ve dnech 28.2-2.3.2014, viz.
bod 3. těchto Zpráv.
3. Školení a semináře rozhodčích
(zpráva KR)
KR ČAST pořádá při M ČR jednotlivců 2014 v Plzni semináře pro rozhodčí s licenci "A" a "B" a školení uchazečů
o licenci "B". Veškeré pokyny jsou v příloze.
Jelikož se množí dotazy na Směrnici ČAST č.4/2013, tak krátce na vysvětlenou. Dle této Směrnice se licence již
nezískávají postupně (od "C" do "A"), ale každý jednotlivec se může rozhodnout pro tu licenci, kterou
potřebuje pro výkon své činnosti. Např. chci pouze vykonávat funkci rozhodčího v dlouhodobých soutěžích
družstev, tak mi stačí licence "C".
Pokud chci vykonávat pouze funkci vrchního rozhodčího v utkáních družstev, tak mi stačí licence "B", ale již
nemohu vykonávat funkci rozhodčího v dlouhodobých soutěžích družstev.
V Seznamu rozhodčích na stránkách ČAST, máte přehled vámi získaných licencí. Při prodlužování platnosti licencí
je to obdobné jako při získávání nových, jen s tím rozdílem, že pokud si prodloužíte licenci "A" , tak si zároveň
prodloužíte i licenci "C" (opačně to nejde). Licence "B" se prodlužuje samostatně.
Protože, při zaslání pokynů e-mailovou poštou na jednotlivé rozhodčí, se od hodně rozhodčích vrátila hláška o
špatné e-mailové adrese. Žádám vás proto, o provedení kontroly vašich údajů v Seznamu rozhodčích na stránkách
ČAST. Případné nesrovnalosti zašlete na emailovou adresu předsedy KR ČAST.
Další semináře a školení se budou provádět při M ČR mládeže jednotlivců. Jelikož nyní ještě neznám místa konání,
tak informace obdržíte později.
Přihláška na školení a semináře je v příloze těchto Zpráv.
Jiří Olbricht, předseda KR ČAST
4. Nasazovací žebříčky pro Mistrovství ČR mužů a žen:
(zpráva VV)
VV ČAST vydal nasazovací žebříčky mužů a žen pro Mistrovství ČR 2014. Žebříčky rozesíláme v příloze těchto
Zpráv.
5. Doškolení trenérů všech licencí
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(zpráva TMK)
A) TMK připravuje v rámci konání M-ČR mužů a žen v Plzni doškolovací seminář, který se uskuteční v sobotu
1.3.2014 v době od 13,00 do 18,00 hod. Součástí programu bude i sledování vybraných zápasů našich
špičkových hráčů. Podrobný program doškolení bude v pozvánce.
B) Zájemci o tuto akci se mohou přihlásit na e-mailové adrese: novotnova@email.cz
6. Krajský přebor družstev dorostu :
Pořadatel Union Plzeň, 12.1.2014, vrchní rozhodčí Petr Pinta, účast : 5 dr.dorostenců a 3 dr. dorostenek.
Pořadí :
Dorostenci
1. DIOSS Nýřany
Makoň, Šimek, Alexa
2. Sokol Plzeň V.
Pechman, Vladyka, Koutník
3. TJ Klatovy
Končal Š., Jehlík, Hnojský, Tománek
4. Union Plzeň

Dorostenky
1. Sokol Plzeň V. B
Janoušová Petra, Janoušová Pavla
2. TJ Klatovy
Smolařová, Hnojská
3. Sokol Plzeň V. A
Pešíková, Špatenková

7. Přílohy:
a) SMĚRNICE ČAST č. 4/2013 Udělování licencí a školení rozhodčích
b) DODATEK č. 1 Soutěžního řádu stolního tenisu (platného od 15.5.2012)
c) Přihláška na školení a seminář rozhodčích licence A a B v Plzni.
d) Nasazovací žebříčky pro Mistrovství ČR mužů a žen
V Plzni dne 30.1.2014

Ing. Miroslav Panský
předseda

Milan Kůs
sekretář

Eugen Scheinherr
předseda STK

