
                                Zpráva komise rozhodčích ze dne 14.8.2014 

 
1. Směrnice ČAST č. 2 ze dne 15.4.2014 

     Dle této směrnice byla zřízena nová licence – „K“ pro potřebu krajských a regionálních svazů. 

 

2. Náplň licence „K“ 

     Náplň licence pro potřebu školení a doškolení rozhodčích si vytváří krajský svaz stolního tenisu.  

     Pro potřebu našeho krajského svazu byl sestaven „Přehled článků Pravidel a jednotlivých částí 

     soutěžního řádu – viz příloha č.1 

     Časová potřeba pro jednotlivé části školení: 

            Pravidla stolního tenisu                  2,5 hod. 

            SŘ – část soutěže                             2,5 hod. 

            Registrační řád, Přestupní řád, 

            Disciplinární řád                               2 hod 

            Test z Pravidel a SŘ                          1 hod 

      Při výkladu obsahu článků Pravidel a SŘ bude věnována pozornost  podčlánkům, které jsou  

      nejdůležitější z hlediska praktické použitelnosti a výskytu. 

 

3. Organizační zabezpečení školení a doškolení 

     - školení a doškolení rozhodčích rozhodčích licence „K“ organizuje ZKSST, 
     - na závěr školení se podrobí účastníci testu, který obsahuje 40 otázek. Doba na vyhodno - 

        cení zadaných otázek účastníkem – 60 minut. Povolený počet chybných vyhodnocení 4 ,  

        t.j. 90% úspěšnosti,  

      - v případě neúspěšného absolvování testu je uchazeč oprávněn absolvovat opravnou zkoušku  

         do měsíce po původním termínu, nebo může být podroben pohovoru po ukončen í testu, 

      - uchazeč, který úspěšně absolvoval školení, nebo rozhodčí, který se zůčastnil doškolení obdr - 

         ží „Certifikát“ s vyznačením licence a její platnosti, popř. průkaz rozhodčího pro zaznamenává- 

         ní školení a doškolení, 

      - platnost licence je tři roky od jejího získání, resp. od data doškolení,  

      - komise rozhodčích uvede ve zpravodaji seznam účastníků, kterým byla udělena nebo prodlou - 

        žena licence „K“, 

      - svaz hradí pronájem učebny a hradí náklady lektorům a zkoušejícím dle Směrnice ČASTU, 

      - účastníci si hradí: 

              cestovné, stravování, poplatek za školení ve výši Kč 200, poplatek za doškolení se neplatí.  

 

4. Školení rozhodčích licenc e „K“ 

      V sobotu 13. září ve Zlíně, herna KST Zlín, Podvesná XV, 

      začátek v 9 hod., školení bude v délce cca 8 hodin, 

      školitel: Miloslav  Zelený 

                     přihlášky: do 5. září 2014 na adresu Z.M. Lipská 341, nebo e -mail: zeleny.m@volny.cz 

 

      Získání licence „K“ je povinné pro vedoucí všech krajských soutěží, vč. divize. Zájemci mohou  

      licenci získat , nehledě ke skutečnosti, že podle SŘ jedno krajské družstvo oddílu musí mít  

      2 rozhodčí, 2 a více družstev pak 3 rozhodčí. Zatím náš svaz na  této povinnosti netrval. 
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     Vedoucím družstev  a ostatním, kteří mají platnou licenci „C“ pro sezonu 2014-2015, bude  

      změněna na licenci „K“. Tato změna se netýká těch rozhodčích , kteří mají licenci „C“ a rozho - 

      dují u stolu v ligových utkáních. 

      Komise rozhodčích sestavila „Seznam rozhodčích“ jimž skončila platnost licence „C“ k  30.6.2014 

      (příloha č. 2) .Uvedení rozhodčí v seznamu pokud jsou vedoucími krajských družstev by si měli  

      licenci prodloužit. 

      Dále byl sestaven přehled vedoucích krajských družstev (stav k  1.8.2014), kteří nemají licenci 

      rozhodčího (příloha č. 2) . Tito vedoucí musí se přihlásit na školení licence „K“  

 

 5. Doškolení rozhodčích licence „K“ 

      Uskuteční se dne 19.9.2014 (pátek) v herně KST Zlín, Podvesná XV, začátek v 17 hodin.  

       Přihlášky – dtto školení, tj. do 5. září 

 6. Úprava  seznamů rozhodčích 

      Bude vytvořen celokrajský seznam rozhodčích s možností nahlédnutí vč. variability tisku.  

 

 

   

                                                                                                                            Mil. Zelený 

                                                                                                                předseda rozhodčích ZKSST 

                                                                                                                                    v.r.                                                                                                                     

      

14.srpna 2014 

Přílohy č. 1 a 2       

 

                    

 

 


