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Vážení sportovní přátelé, 

Komise rozhodčích by vás, krajské svazy, ráda touto cestou požádala o rozšíření informace o 
školeních a seminářích rozhodčích, které se budou konat v nadcházejících měsících. Rádi bychom 
vás poprosili o rozšíření směrnice 5/2016, která se touhle problematikou zabývá. Bohužel stále 
vznikají nedorozumění na základě její neznalosti. Pro zlepšení situace zasíláme grafické zobrazení, 
kde je znázorněno, která licence na kterou navazuje a která ne. 

Dále bych ráda zdůraznila, že „školení“ slouží k získání licence, „seminář“ k jejímu prodloužení.

Prodloužení licence B (tyhle rozhodčí mají oddíly povinnost mít dle počtu družstev v ligových 
soutěžích, jinak v příští sezoně obdrží vysokou pokutu v maximální výši dle článku 704.02 
soutěžního řádu) je buď na základě absolvovaného semináře (Praha 13. 5. 2017, Brno 27. 5. 2017), 
nebo pokud rozhodčí v uplynulé sezoně odřídil jako vrchní rozhodčí minimálně 11 utkání. Jestliže 
má rozhodčí zájem o druhou variantu, je třeba poslat žádost na adresu vacul.cast@gmail.com a to 
včetně seznamu utkání, které v sezóně 2016-2017 v soutěžích ČÁST odřídil jako vrchní rozhodčí.

Licence A je pro rozhodčí u stolu jednorázových akcí pořádaných ČAST (např. Mistrovství 
republiky), nikoliv vrchní rozhodčí ligových soutěží. Není nad licencí B. I když rozhodčímu 
propadne, nehrozí jeho oddílu pokuta. Akorát se tento rozhodčí nebude moci účastnit 
jednorázových akcí jako rozhodčí u stolu. Termín přihlášek na seminář byl 17. 2. 2017. Proto 
rozhodčí, kterým letos licence propadá a nepřihlásili se, byli informováni a situace se řeší.

Nyní je rozpracována nová struktura školení licence NR, které bude probíhat na začátku sezony. O 
vypsání školení budete včas informováni.

Děkuji za spolupráci

 Pardubice 21.2.2017 Klára Vaculovičová

KR ČAST

Přílohy: směrnice 5/2016, obrázek - licence, aktuální termínová listina, pozvánky na školení A,B  a 
semináře B

Česká asociace stolního tenisu, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6-Strahov 
tel.: +420 220 511 030, fax: +420 220 513 597 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cstv.cz

21/2/2017

mailto:ctta@cuscz.cz
mailto:vacul.cast@gmail.com

