Organizační pokyny pro kontrolu pálek a Call Area
V průběhu nedělního programu Mistrovství ČR 2022 – kategorie U19, bude předzápasová procedura
probíhat ve svolávacím prostoru (Call Area), mimo hrací prostor

Svolávací prostor (Call Area)
•
•
•
•

Rozhodčí a hráči se setkají 20 minut před stanoveným začátkem utkání v určeném prostoru
tzv. Call Area.
Tento prostor slouží k provedení předzápasové procedury, aby tato nemusela probíhat v
hracím prostoru před zraky diváků a kamer.
Předzápasovou proceduru provádí rozhodčí konkrétního zápasu. V případě, že rozhodčí není
z jakéhokoli důvodu přítomen, proceduru provede náhradník určený pro Call Area.
Předzápasová procedura zahrnuje:
o Vyzvednutí a kontrolu zápisu o utkání
o Kontrolu pálek
o Volbu dresů - barva dresů soupeřů musí být jasně rozdílná
o Výběr míčku – max. 2, nebudou-li vybrány, vybere rozhodčí náhodně
o Určení osoby oprávněné poskytovat rady hráčům (trenéra)
o Další nutné přípravy

Kontrola pálek
•
•

•
•
•
•
•

•

Pálky kontroluje rozhodčí konkrétního zápasu. V případě, že rozhodčí není z jakéhokoli
důvodu přítomen, proceduru provede náhradník určený pro Call Area.
Kontrola zahrnuje:
o LARC (platný 1. 4. 2022 – 30. 6. 2022, zda jsou potahy ze schváleného seznamu
potahů)
o Tloušťku potahů
o Rovinatost pálky
o Přesah potahů přes okraj pálky nebo nedostatečný rozsah potahu na pálce
o Jakákoli poškození a jiné odchylky od pravidel
Tloušťka potahů a rovinatost pálky budou kontrolovány elektronickými přístroji.
V případě pochybností o regulérnosti pálky, rozhodne vrchní rozhodčí nebo jeho zástupce
Pálka zůstává v držení rozhodčího až do začátku zápasu.
Po nástupu rozhodčí položí pálky na stůl.
V případě, že hráč nepředloží pálku, se kterou bude hrát následující zápas ke kontrole, pak
před zápasem bude pálka kontrolována pouze na jakákoliv poškození, ostatní kontroly budou
provedeny po odehrání zápasu. V případě, že pálka kontrolou neprojde, bude hráči odehraný
zápas dle Pravidel ST ČAST skrečován.
V případě, že hráč startuje ve dvou po sobě jdoucích zápasech, může po skončení prvního
zápasu pálku odevzdat rozhodčímu, který ji předá rozhodčímu následujícího zápasu. V
takovém případě se před následujícím zápasem kontrolují pouze jiná poškození.
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Důsledky nedostavení se do Call Area
•

•
•

Pálka předložená rozhodčímu až před začátkem zápasu (v hracím prostoru), se před zápasem
kontroluje pouze na jiná poškození. Pálka pak po odehrání zápasu bude podrobena
kompletní kontrole pálky. V případě, že pálka kontrolou neprojde, bude hráči odehraný zápas
dle Pravidel ST ČAST skrečován.
Ztráta možnosti výběru míčku a barvy dresu.
V případě, že hráč startuje v předchozím zápase, který neskončil ve lhůtě pro dostavení se do
Call Area, hráč se dostaví neprodleně po jeho ukončení a/nebo se předzápasová procedura
provede podle pokynů vrchního rozhodčího nebo jeho zástupce.
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