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Krajské a 
regionální svazy 
mohou upravit

Závazné předpisy



Soutěžní řád

Obecné:

* každý trenér a rozhodčí by měli znát základní 
ustanovení SŘ a vědět, co vše obsahuje a kde příslušný 
předpis najít

* pro soutěže je třeba brát v úvahu rozpis soutěže, 
články 1-3 SŘ si mohou místní svazy upravit

* Registrační a přestupní řád nejsou jeho přímou součástí 
a tvoří samostatný předpis, který je závazný

* další výklad je zaměřen zejména základní paragrafy a 
předpisy



Všeobecná a technická 
ustanovení

Článek 113 - Námitky a odvolání

* v souladu s Pravidly ST definuje, proti čemu a komu lze 
podat námitku

* určuje závazný postup při podávání námitek

* určuje postup při odvolání proti rozhodnutí v 1. instanci

* popisuje možnost a postup při odvolání k Arbitrážní 
komisy ČAST 

! postup při podávání návrhu a činnost Arbitrážní komise 
ČAST se řídí samostatnou směrnicí  



Všeobecná a technická 
ustanovení

Článek 115 - Hodnocení výsledků zápasů

* v soutěži jednotlivců se vítězství hodnotí 2 body, 
poražený obdrží 1 bod, v případě kontumační porážky 
žádný bod

* v soutěži družstev se vítězství v zápase hodnotí jedním 
bodem, poražený nemá žádný bod

* jestliže některý ze soupeřů vzdá v průběhu zápasu 
nezíská žádný bod, míčky a sety před odstoupení se ale 
započítávají

! hráč A vzdá v soutěži družstev stavu 1:1 na sety (7:11, 12:10) 
8:5 ve 3. sadě. Zápis je 1:3 (7:11, 12:10, 8:11, 0:11)    



Všeobecná a technická 
ustanovení

Článek 116 - Hodnocení výsledků utkání

* vítězné družstvo 3 body, remíza 2 body, porážky 1 bod, 
kontumační porážka 0 bodů

* jestliže hráč vzdá zápas (zápasy) v utkání, může v 
témže utkání nastoupit k dalšímu zápasu (zápasům)

* jestliže má jedno družstvo 50% a více kontumačně 
prohraných zápasů z celkového počtu zápasů v utkání, 
prohrává celé utkání kontumačně  



Všeobecná a technická 
ustanovení

Článek 117 - Hodnocení výsledků soutěže

* při skupinovém systému rozhoduje:
1.počet získaných bodů
2.při rovnosti bodů dvou hráčů (družstev) rozhoduje 

vzájemný zápas
3.při rovnosti bodů třech a více hráčů (družstev) se 

sestaví samostatná tabulka pouze z těchto hráčů 
(družstev) a ta se vyhodnocuje samostatně (body-
poměr sad-poměr míčků). Kritéria jsou stejná jako v 
bodě 1 a 2.

4.Nelze-li rozhodnout o pořadí (například 3 hráči 
(družstva) mají stejný počet bodů i poměr setů a 
míčků), o pořadí se rozhodne losem 



Přerušení zápasu, čekací 

doba

Článek 120 - Přerušení zápasu, utkání

Jestliže dojde k přerušení zápasu (utkání) zásahem vyšší 

moci (výpadek energie), platí pro pokračování:

* je-li závada odstraněna do jedné hodiny, zápas (utkání) 

pokračuje od stavu, při kterém byl přerušen

* není-li závada do jedné hodiny odstraněna zápas (utkání) 

se ruší. Další postup stanoví řídící složka 

Článek 121 - Čekací doba

* u dlouhodobých soutěžích družstev 20 minut s možností 

prodloužení dle dalších ustanovení SŘ

* u jednorázových soutěží družstev a soutěží jednotlivců 

všech kategorií 5 minut po vyhlášení zápasu (utkání) 



Losování

Způsob losování je dán zpravidla v rozpisu soutěže

Článek 137 - Způsoby losování

* volným losováním

* volným losováním a tříděním

* nasazením a dolosováním

* nasazením, tříděním a dolosováním

Článek 138 - Volné losování

* u soutěží, u kterých nelze objektivně provést nasazení

* třídění – omezení vzájemných zápasů v různých stupních 

soutěže (například pouze 1. kolo, celá soutěž, …)

* třídění probíhá nejčastěji podle klubů 



Losování

Článek 139 - Nasazení, dolosování, třídění 

* nasazení je zpravidla podle žebříčku, přednost má 

nejvyšší žebříček

* nasazení se může provést pouze podle žebříčku, do 

něhož územně spadají všichni hráči (např. turnaje se 

účastní hráči z více krajů, nasazovat lze pouze podle 

celostátního žebříčku)

* způsob nasazení může upravit rozpis soutěže

* u kombinovaného systému soutěže se může proběhnout 

více losování, jednotlivá kritéria můžou být rozdílná 

(např. v 1. stupni se třídí podle klubů, ve 2. stupni se 

netřídí)

* losování musí být veřejné s dostatečnou časovou 

rezervou před zahájením soutěže



Řád soutěží jednotlivců

Mistrovské soutěže

Článek 201-203 - Soutěžní třídy

* věkové kategorie – dospělí, junioři do 21 let, dorost, 
starší, mladší a nejmladší žactvo

* soutěžní třídy – přebor regionu, kraje, ČR

* systém hry – hraje se na 3 nebo na 4 vítězné sety, 
systém soutěže určuje řídící svaz

Článek 206 - Podmínky účasti

* určuje řídící svaz (otevřená nebo uzavřená soutěž)

* platná registrace v Registru ČAST 



Řád soutěží jednotlivců

Nemistrovské soutěže

* za organizaci nemistrovských soutěží zodpovídá svaz, 
který soutěž schválil

* za sportovní průběh soutěže zodpovídá vrchní rozhodčí, 
za ostatní podmínky pořadatel

* povinnosti pro organizaci a průběh soutěže mohou být 
dány schvalujícím svazem (vypsané soutěže, kategorie, 
průběh soutěže, losování, …)   



Řád soutěží družstev

Mistrovské soutěže

Článek 301 - Soutěžní třídy

* soutěže dospělých – extraliga až přebor regionu

* soutěže mládeže – přebor regionu, kraje, ČR

* soutěže dospělých jsou zpravidla dlouhodobé (podzim-
jaro), soutěže mládeže mohou být i jednorázové.

Podmínky soutěže (postupy, sestupy, organizace, …) 
stanoví řídící svaz



Řád soutěží družstev

Ostatní důležité články (může upřesňit řídící svaz)

Článek 301 - Přechod družstva, převod místa v soutěži

Článek 315 - Složení družstev

Článek 316 - Počet zápasů, sestavy, střídání

Článek 322 - Podmínky pro účast družstva (mládež, …)

Článek 324 - Losování soutěže

Článek 325 -Termíny utkání

Článek 326 -Předehrání a odklad utkání



Soupisky – hlavní zásady
Papírová (elektronická soupiska) je základní doklad družstva v 
soutěži, proto základní pravidla musí znát trenéři i rozhodčí. 

Sestavení soupisky:

* oddíl může zařadit hráče na soupisku pouze s jeho souhlasem
* zařazení hráče na soupisku je dáno umístěním na žebříčku, vyšší 

žebříček má vždy přednost
* na základě žebříčku si oddíl sestaví klubové pořadí. Jsou-li hráči 

na žebříčku ve stejné skupině (např. 31-40), může si klub určit 
jejich klubové pořadí

Má-li oddíl v každé soutěži maximálně jedno družstvo
* hráči jsou seřazeni v družstvech podle žebříčku
* na základu v B družstvu jsou hráči od 5. místa klubového žebříčku 

(muži), na základu v C družstvu od 9. místa …

Výjimky
* v A družstvu lze hráče na 4. a 5. místě vyměnit bez dalšího 

omezení, v ostatních družstvech obdobně
* jednoho hráče na vyšším místě žebříčku lze zařadit do nejbližšího 

nižšího družstva, na vyšší soupisce nesmí být vůbec uveden  



Soupisky – hlavní zásady
Má-li oddíl v každé soutěži dvě nebo více družstev

* pro dvě družstva může klub hráče na 1. - 8. místě libovolně rozdělit na 
základy družstev, součet klubového umístění hráčů na základu A družstva 
musí být nižší než B družstva. U více družstev obdobně (příklad: družstvo 
A - hráči na základu 1., 3., 4., 6. místě, družstvo B - hráči na 2., 5., 
7., 8. místě

* ve vyšším družstvu může být jeden náhradník, který by jinak podle 
žebříčku patřil do nižšího družstva (příklad: družstvo A – hráči na 1., 3., 
4., 6. a 7. místě, družstvo B - hráči na 2., 5., 8., 9. a 10. místě. 
Náhradníci mohou být uvedeni na základu družstva nižší soutěže

Výjimka: ve vyšším družstvu může být více náhradníků, kteří by jinak podle 
žebříčku patřili do nižšího družstva (příklad: družstvo A – hráči na 1., 3., 
4., 6., 7. a 8. místě, družstvo B - hráči na 2., 5., 9., 10. a 11. místě. 
Hráč na 8. místě již ale nesmí být uveden v nižší soutěži

Změnu soupisek nelze provádět od 15. 2. do 14. 5.

Doplnění soupisek – nový hráč je doplněn podle žebříčku, vyřazený hráč ze 
základu družstva se posune na základ do nižší soutěže

Vyřazení hráče ze soupisky – nejvyšší hráč ze základu družstva v nižší 
soutěži se posune na základ do vyšší soutěže



Soupisky – hlavní zásady
Nové od 2016/17

Jestliže hráč, který je na základu družstva, neodehraje v 1. polovině 
soutěže alespoň jedno utkání je pro 2. polovinu soutěže zařazen na poslední 
místo soupisky  dojde ke změně základu družstva. Posunutý hráč nesmí být 
zařazen na soupisku žádného dalšího družstva oddílu.

Odehrání utkání - hráč musí odehrát všechny své dvouhry v daném utkání 
(bez kontumace nebo vystřídání). 



Článek 332 – Prodloužení čekací doby
Družstvo se nedostaví ani po čekací době

* místní družstva – domácí družstvo musí čekat 1 hodinu od 
stanoveného začátku utkání

* družstva z různých míst - domácí družstvo musí čekat 2 hodiny od 
stanoveného začátku utkání

* domácí družstvo - hostující družstvo musí čekat 1 hodinu od 
stanoveného začátku utkání

Jestliže hostující družstvo zdůvodní důvod nepřítomnost (kalamita, …) 
utkání se odehraje, družstvo musí do 3 dnů doložit řídícímu svazu 
písemné potvrzení. O oprávněnosti rozhodne řídící svaz.

Řád soutěží družstev



Článek 337 – Práva a povinnosti vedoucího družstva
* je jako jediný oprávněn jednat za družstvo

* je oprávněn podílet se na kontrole totožnosti hráčů, soupisky, 
schválení hrací místnosti – před utkáním nebo i v jeho průběhu

* je povinen podepsat zápis o utkání

Řád soutěží družstev

Článek 338 – Vrchní rozhodčí utkání 
* řídící svaz stanoví podmínky pro určení vrchního rozhodčího

* delegovaný vrchní rozhodčí (ligová utkání) je odpovědný za průběh 
utkání a částečně přebírá pravomoc delegovaného rozhodčího u 
stolu (může kontrolovat pálky a udělit disciplinární opatření) 

* vrchní rozhodčí nesmí být zároveň hráč

* má povinnost vyplnit zápis, dodržet pokyny pro svou funkci dle 
rozpisu soutěže

* má povinnost napsat do zápasu připomínky vedoucích družstev a 
vyjádřit se k nim  



Registrace členů ČAST je zpracována v Registru ČAST.

Registrační řád

Článek 401 –
* členem ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jehož příslušníci jsou:

- závodníci, účastníci soutěží ČAST

- ostatní (funkcionáři, rodiče, příznivci, …)

- příslušníci (platná registrace, bez zaplacení evidenčních poplatků)

Článek 402 – Přihláška k registraci
* vyplňuje se elektronicky, musí obsahovat daná data a fotografii 

(vyjma ostatních)

* nového člena zadává do Registru ČAST určený funkcionář klubu

* maximální poplatek za provedení registrace je 200,- Kč za 
dospělého, 100,- Kč za mládež a 0,- Kč za ostatního.



Registrační řád

Článek 405 – Doba platnosti a obnova registrace
* základní doba platnosti registrace je 5 let

* kratší doby platnosti jsou dány změnami u hráče nebo oddílu

* registrace pozbývá platnosti při neuhrazení evidenčního poplatku

Po ukončení platnosti registrace je závodník povinen provést její 
obnovu. Výjimkou je výměna fotografie v předepsaném termínu (od 
1. 6. do 30. 6.), která je zdarma. Maximální poplatky za obnovu 
jsou stejné jako za novou registraci

Článek 406 a 407 – Zrušení registrace a její obnova
* závodník, kterému byla zrušena nebo nebyla obnovena registrace, 

může být nově registrován nejdříve za jeden rok po zrušení 
registrace

* výjimky řeší Registrační řád



Registrační řád

Článek 409 – Evidenční seznamy a poplatky
* podmínkou platnosti aktivní registrace (pro závodníky) je uhrazení 

ročního poplatky 200,- Kč za dospělého a 100,- Kč za mládež

* pro ostatní členy ČAST platí roční poplatek 30,- Kč

* klub zašle poplatky na určený svaz (kraj nebo okres), který

- potvrdí evidenční seznam

- provede rozdělení poplatků podle stanoveného klíče (ČAST, 
kraj, region)

* u nově registrovaných hráčů se evidenční poplatek hradí průběžně, 
jeho zaplacení je podmínkou k zařazení hráče na soupisku 



Přestupní řád

Článek 451 – Přestup
* přestup lze podat kdykoliv, kromě období od 15. 2. do 14. 5

* podaný přestup nelze odvolat

Článek 452 – Podmínky přestupu
* závodník smí podat přestup nejdříve za 12 měsíců po udělení 

registrace a pouze jednou za 12 měsíců od schválení posledního 
přestupu

* přestup hráče podléhá schválení hráče (zástupce), mateřského a 
nového oddílu

* při nesouhlasu mateřského klubu může hráč přestoupit bez souhlasu 
po uplynutí dvanácti měsíců do libovolného klubu nebo devíti měsíců 
do stejného klubu

* neodehraje-li závodník za posledních 12 měsíců žádný mistrovský 
zápas družstev za mateřský oddíl, může přestoupit bez souhlasu 
mateřského klubu    



Přestupní řád
Článek 453 – Ohlášení a rozhodnutí o přestupu
* závodník, mateřský klub nebo nový klub vyplní přestup v Registru 

ČAST a po potvrzení odešle spolu s předepsanými doklady řídícímu 
svazu (přestupní komisi)

* poplatky za přestup – 300,- Kč dospělý, 200,- Kč mládež

* o přestupu rozhoduje svaz, který řídí soutěž, ve které byl 
závodník na základu družstva 

Článek 457 – Přestup s návratem
* přestup s návratem lze podat na dobu 12 měsíců od schválení 

přestupu

* návrat hráče do původního klubu je po 12 měsících automatický, 
bez dalších náležitostí a potvrzuje ho správce příslušného svazu



Přestupní řád
Článek 460 – Střídavý start
* může být schválen pouze u závodníků do 21 let na období do konce 

sezóny, závodník musí být občanem ČR

* každý hráč může mít během sezóny pouze jeden střídavý start

* počet hráčů na střídavý start v družstvu a jejich start v utkání 
není omezen

* střídavý start může být schválen pouze do vyšších soutěží, než je 
v základu družstva v mateřském klubu

* hráč smí nastoupit maximálně v 50% utkání v podzimní a jarní části 
a nadstavbových soutěžích

* hráč nesmí nastoupit v kvalifikacích

* žádost se podává řídícímu svazu, který řídí soutěž, ve které má 
být hráč uveden



Přestupní řád
Článek 461 – Hostování
* závodníci v kategorii mládeže mohou startovat za mládež v 

mateřském oddíle a zároveň hostovat v jiném oddíle v soutěži 
dospělých

* závodnice ve všech věkových kategoriích mohou startovat za muže 
v mateřském oddíle a zároveň hostovat v jednom družstvu v jiném 
oddíle v soutěži žen

* hostující závodník může mít zároveň povolen střídavý start do 
jiného klubu (i do svého mateřského klubu)

Článek 462 – Hostování funkcionářů
* hostujícím funkcionářem může být trenér, rozhodčí, organizační 

pracovník

* hostování schvaluje mateřský klub



Závodění mládeže
* základní věkové kategorie jsou nejmladší žáci, mladší žáci, starší 

žáci, dorostenci, junioři do 21 let

* pro kategorii žáků platí omezení startu v jednom dnu, platí pro 
soutěž družstev i jednotlivců

* pro kategorii žáků platí časové omezení ukončení soutěže 
jednotlivců

Disciplinární řád
* disciplinární řád tvoří samostatný předpis, který se vztahuje na 

projednávání všech provinění v oblasti stolního tenisu v ČAST

* pro jednotlivé případy ustanovuje v případě potřeby příslušný svaz 
disciplinární komisi

* v disciplinárním řízení lze ukládat tresty jednotlivcům nebo 
kolektivům

* proti rozhodnutí komise se může provinilec podat odvolání 



Hospodářské směrnice
stanoví:

* maximální výše vkladu pro nemistrovské soutěže, výše vkladu v 
mistrovských soutěžích je dána řídícím svazem

* vklady při podávání námitek a odvolání

* pořádkové pokuty 

Náhrady pro rozhodčí, funkcionáře, komisaře, trenéry, … pro akce 
pořádané svazem jsou určeny směrnicemi těchto svazů. 



Materiály

Soutěžní řád stolního tenisu


