
Předpisy pro 
mezinárodní soutěže



Předpisy pro mezinárodní 
soutěže

platí pro soutěže světové, kontinentální, olympijské hry, 
otevřené turnaje a pro mezinárodní utkání.

Pro domácí soutěže si může svaz některé předpisy 
upravit.

Pro soutěže v působnosti ČAST jsou upřesňující předpisy 
uvedeny v Soutěžním řádu a v rozpisu příslušné soutěže. 



Hrací vybavení a podmínky
* hrací vybavení (stůl, síťka, potahy, …) musí být 

schváleno ITTF

* hrací prostor musí mít rozměry 14 x 7 metrů, výška 5 
metrů

! pro domácí ligové soutěže (vyjma extraligy) jsou rozměry 
5 x 10 metrů, výška 3,5 metru

* podlaha nesmí být světlá, lesklá nebo kluzká a musí být 
pružná (nesmí být cihlový, betonový, keramický a 
kamenný), výjimka u vozíčkářů.

* každý hráč zodpovídá za to, že potah na jeho pálce je 
přilepený lepidlem, které neobsahuje škodlivá těkavá 
rozpouštědla. 

* osvětlení 600 lx nad stolem a 400 lx v hracím prostoru    



Pravomoc rozhodčích 
vrchní rozhodčí

Vrchní rozhodčí zodpovídá za:
* vylosování a vedení soutěže
* rozhoduje, zda má být hra přerušena v případě 

nepředvídaných okolností
* rozhoduje, zda smí hráč v průběhu zápasu opustit 

hrací prostor
* rozhoduje, zda může být prodloužena doba stanovená 

pro rozehrání
* rozhoduje, zda hráč smí hrát zápas v teplácích
* rozhoduje o všech otázkách ve věci výkladu pravidel a 

předpisů
* výkon disciplinární pravomoci při špatném chování 

hráčů nebo při porušení předpisů 



Pravomoc rozhodčích 
vrchní rozhodčí

! je-li v domácích dlouhodobých soutěžích delegovaný 
řídícím svazem, může udělit napomenutí a následně 
přiznat 1 bod, případně 2 body soupeři provinivšího se 
hráče

* vrchní rozhodčí může kdykoliv vyměnit rozhodčího u 
stolu nebo jeho asistenta. Nesmí však změnit jeho 
rozhodnutí, které se týká skutkové podstaty.

* hráči spadají pod pravomoc vrchního rozhodčího od 
okamžiku, kdy se dostaví do místa konání soutěže, až 
do okamžiku, kdy místo opustí

* … 



Pravomoc rozhodčích 
rozhodčí

* pro každá zápas se stanoven rozhodčí a asistent 
rozhodčího

! pro domácí soutěže se stanoven zpravidla pouze 
rozhodčí

Rozhodčí zodpovídá za:
* kontrolu hracího vybavení a hracích podmínek
* losování a právo volby podání a stran
* dodržovaní správného pořadí při podání a příjmu
* rozhodnutí o každém míči
* zajištění dodržování plynulosti hry
* zásady při porušení předpisů o poskytování rad a 

správném chování (postih může provést pouze 
delegovaný rozhodčí)



Pravomoc rozhodčích 
rozhodčí

Rozhodčí může rozhodnout
* zda podání je nesprávné 
* zda se míček při podání dotkl síťky
* zda hráč bránil míčku v dopadu  

Hráči spadají do pravomoci rozhodčího od okamžiku, kdy 
se dostaví do hracího prostoru, až do okamžiku, kdy ho 
opustí

asistent rozhodčího
má omezenou pravomoc



Námitky
* žádná dohoda hráčů, případně kapitánů, nemůže 

změnit rozhodnutí příslušného rozhodčího o skutkové 
otázce ani rozhodnutí vrchního rozhodčího ve věci 
výkladu pravidel

* proti rozhodnutí rozhodčího o skutkové otázce ani 
proti rozhodnutí vrchního rozhodčího ve věci výkladu 
pravidel nelze podávat námitky

* v soutěži jednotlivců může podávat námitky pouze hráč 
v zápasu, v soutěži družstev pouze kapitán družstva    



Rozehrávání
* hráči mají právo rozehrát se na stole po dobu 2 minut 

bezprostředně před začátkem zápasu

Přestávky ve hře

* hra musí být plynulá v průběhu celého zápasu

Hráč má právo:
* na přestávku trvající ne déle než 1 minutu mezi sety
* na krátké přestávky pro utření ručníkem po každých 

dosažených 6 bodů od začátku každé sady a při změně 
stran v poslední možné sadě zápasu

* na jednu přestávku (time-out) v trvání nejvýše 1 minutu 
v průběhu zápasu



Přestávky ve hře

* hráč, který právě dohrál a musí nastoupit k dalšímu 
zápasu sí může vyžádat 5 minutovou přestávku

* vrchní rozhodčí může povolit hráči, který se stane 
dočasně nezpůsobilý v důsledku nehody, maximálně 10 
minutovou přestávku (na ošetření)

* dojde-li ke krvácení v hracím prostoru musí být hra 
okamžitě přerušena, postižený hráč ošetřen a prostor 
uklizen

* v průběhu zápasu musí být hráči v hracím prostoru nebo 
v jeho blízkosti 



Disciplinární předpisy

Rady hráčům – soutěž družstev

* v soutěži družstev mohou hráči přijímat rady od 
kohokoli, kdo je oprávněn zdržovat se v hracím prostoru  

* hráči mohou přijímat rady kdykoli, vyjma v průběhu 
míčů. Nesmí být narušena plynulost hry (platí od 1.10.2016).

* při prvním porušení pravidla rozhodčí (delegovaný) ukáže 
žlutou kartu celé lavičce, při druhém přestupku ukáže 
osobě, která radila červenou kartu a vykáže ji z 
blízkosti hracího prostoru   



Disciplinární předpisy

Rady hráčům – soutěž jednotlivců

* v soutěži jednotlivců mohou hráči přijímat rady pouze od 
jedné osoby, která je předem nahlášena rozhodčímu

* v průběhu zápasu nelze tuto radící osobu změnit

* hráči mohou přijímat rady kdykoli, vyjma v průběhu 
míčů. Nesmí být narušena plynulost hry (platí od 1.10.2016).

* při prvním porušení pravidla rozhodčí (delegovaný) ukáže 
žlutou kartu, při druhém přestupku ukáže červenou 
kartu a vykáže osobu z blízkosti hracího prostoru   



Nesprávné chování hráčů

* při závažném provinění rozhodčí přeruší hru a oznámí 
případ vrchnímu rozhodčímu

* při méně závažném provinění a případném opakování je 
pravomoc delegovaného rozhodčího udělit:
- žlutou kartu - bez dalšího postihu
- žlutou + červenou kartu - 1 bod pro soupeře
- žlutou + červenou kartu - 2 body pro soupeře
- přerušení hry a nahlášení vrchnímu rozhodčímu, který 
má pravomoc udělit hráči červenou kartu

* při udělení bodu pro soupeře na konci setu, je tento bod 
přenesen na začátek dalšího setu zápasu  



Nesprávné chování hráčů

* v soutěži družstev se napomenutí přenáší i pro další 
zápasy provinivšího se hráče

* ve čtyřhře se napomenutí vztahuje na oba hráče. V 
dalších zápasech (dvouhrách) téhož utkání družstev se 
napomenutí přenáší pouze pro hráče, který se provinil

* je-li hráč vyloučen ve dvou zápasech soutěže družstev 
nebo jednotlivců, je automaticky vyloučen z celého 
utkání nebo turnaje   



Materiály

Pravidla stolního tenisu ČAST


