Změny Pravidel stolního tenisu ČAST
Pravidla stolního tenisu ČAST zahrnují kapitolu 2 (Pravidla stolního tenisu) a vybraná ustanovení kapitoly 3 (Předpisy pro mezinárodní
soutěže) Handbooku ITTF, vydaného Mezinárodní asociací stolního tenisu (ITTF), 2016.
Tento dokument obsahuje ustanovení zavedená nebo významně změněná na základě rozhodnutí exekutivy a výroční Valné hromady
ITTF v roce 2015. Nový text je zvýrazněn podbarvením. Používá se mužský rod, ale může odkazovat jak na muže tak i ženy. Aktuální
verze Handbooku je k dispozici na webových stránkách www.ittf.com ve verzi pro tisk i pro stažení. V případě odchylek mezi českou a
anglickou verzí platí anglická verze. Výjimky pro domácí soutěže schvaluje Výkonný výbor ČAST.
3.2.2.1

Hráčské oblečení se sestává zpravidla z košile s krátkým rukávem či bez rukávů a
šortek nebo sukénky či jednodílného sportovního oblečení, ponožek a hrací
obuvi; ostatní součásti oblečení, jako např. teplákovou soupravu nebo její části
nesmí mít hráč při hře na sobě vyjma případy, kdy to povolí vrchní rozhodčí.

Zpřesnění

3.2.2.7

Jakýkoliv spor o tom, zda hrací oblečení odpovídá předpisu a je přípustné,
rozhoduje vrchní rozhodčí.

3.2.4.2.2

Kontrola pálky se provádí po zápase na základě náhodného výběru pouze
pokud hráč nepředložil pálku ke kontrole před zápasem. Ve čtvrtfinále a
následujících kolech by se měla kontrola pálek provádět před každým
zápasem soutěží jednotlivců a před vybranými zápasy všech utkání družstev.

Odstranění celého odstavce
+ přečíslování kapitol
3.2.2.8 – 3.2.2.11
Odstranění části odstavce

3.2.4.2.3

Pálky shledané jako nevyhovující při kontrole před zápasem nemohou být
použity v soutěži, avšak mohou být nahrazeny náhradní pálkou, která, pokud
to dovolí čas, může být okamžitě testována, pokud ne, podléhá kontrole po
zápase. V případě, že pálka nevyhovuje kontrole po zápase, hráč s
nevyhovující pálkou bude vystaven postihu.

Upřesnění postupu
rozhodčích při
předzápasové kontrole
pálek

3.2.5.3

S vyjímkou reklam s technologií LED a podobných zařízení na ohrádkách po
stranách hracího prostoru se nesmí svítivých nebo světélkujících nebo lesklých
barev používat nikde uvnitř hracího prostoru. Barva pozadí na ohrádkách musí
zůstat tmavá.

Doplnění

3.2.5.3.2

LED diody a podobná zařízení na ohrádkách nesmí být natolik svítivé, aby
vyrušovaly hráče během zápasu, a nesmí se změnit, je-li míček ve hře.

Doplnění

3.2.5.3.3

Reklamy s technologií LED a podobná zařízení se nesmí použít bez
předchozího souhlasu ITTF.

Doplnění

3.2.5.5

Označení na podlaze musí být jasně odlišné od barvy míčku s nímž se hraje.

3.5.1.3

Hráči mohou přijímat rady jen v přestávkách mezi sadami nebo při jiném
schváleném přerušení hry a ne mezi koncem rozehrávky a začátkem zápasu;
jestliže jakákoli oprávněná osoba poskytuje rady jindy, rozhodčí jí ukáže žlutou
kartu jako napomenutí s tím, že každý další takový přestupek povede k jejímu
vykázání od hracího prostoru. (platné do 30. září 2016)

Úprava předpisu o
reklamách na podlaze +
přečíslování kapitol 3.2.5.6
– 3.2.2.13
Změna předpisu o
poskytování rad hráčům.

Hráči mohou přijímat rady jen v přestávkách mezi sadami nebo při jiném
schváleném přerušení hry kdykoli vyjma v průběhu míčů (během hry) a mezi
koncem rozehrávky a začátkem zápasu; jestliže jakákoli oprávněná osoba
poskytuje rady nedovoleně jindy, rozhodčí jí ukáže žlutou kartu jako
napomenutí s tím, že každý další takový přestupek povede k jejímu vykázání od
hracího prostoru. (platné od 1. října 2016)

3.5.2.8

Vrchní rozhodčí je oprávněn vyloučit hráče z daného zápasu, z utkání družstev,
z příslušné disciplíny nebo z celé soutěže za závažně nečestné nebo urážlivé
chování bez ohledu na to, zda mu bylo ohlášeno rozhodčím nebo nikoli, vrchní
rozhodčí při tom ukáže červenou kartu; u méně závažných prohřešků, které
nejsou důvodem k diskvalifikaci, se může vrchní rozhodčí rozhodnout ohlásit
prohřešek Disciplinární komisi (3.5.2.13).

Úprava pravomocí vrchního
rozhodčího v rámci postihu
hráče za špatné chování.

3.5.2.13

Disciplinární komise jmenovaná Výkonným výborem, složená ze 4 členů a
předsedy, rozhodne o odpovídajících sankcích za prohřešky oznámené vrchním
rozhodčím akce do 14 dní od skončení akce. Disciplinární komise bude
rozhodovat podle směrnic stanovených Výkonným výborem.

Nový odstavec –
Disciplinární komise

3.5.2.14

Odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise může být provedeno
prostřednictvím provinivšího se hráče, poradce či funkcionáře do 15 dnů k
Výkonnému výboru ITTF, jehož rozhodnutí v této věci je konečné.

Nový odstavec – podmínky
odvolání k Disciplinární
komisi
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