
                                                                

                                                                             

 

 

Zpravodaj rozhodčích ČAST č. 9 

 

Vážené kolegyně, milí kolegové, 
 

Po delší době vás vítáme u dalšího Zpravodaje rozhodčích. Předem děkujeme těm z vás, kteří 

se i přes stále trvající otravná koronavirová opatření zúčastňujete stolnětenisových akcí. Pevně 

věříme, že sezóna proběhne v plánovaném formátu a brzy se vše vrátí jakžtakž do normálu.  

Od podzimu nastaly v našem sportu některé významné změny, a tak vás s nimi níže 

seznámíme. Příští Zpravodaj vyjde v 1. kvartálu roku 2022. Vřele uvítáme také vaše 

připomínky, dotazy nebo náměty. 

          Váš tým KR ČAST 

____________________________________________________________________________ 

 

  Nová Pravidla stolního tenisu ČAST 

 

V září byla na stránkách ČAST zveřejněna nová Pravidla stolního tenisu ČAST, která reagují 

na změny v posledních vydáních Handbooku ITTF, kapitolách 2 a 3. Tak jak již bylo předem 

avizováno, po olympijských hrách v Tokiu došlo k zavedení jedné významné novinky.  

Touto velkou změnou je schválení čtyř nových barev potahů (více v samostatném odstavci 

níže), úprava neúmyslného „dvojdoteku“ na „více než jednou“, zvýšení povinné intenzity 

osvětlení v hracím prostoru, stanovení minimálního rozměru hracího prostoru pro soutěže 

veteránů na 10 x 5 metrů, ustanovení Tribunálu ITTF a Integrity unit ITTF (Jednotka ITTF pro 

bezúhonnost) nebo podmíněné povolení reklamy na nedestilované alkoholické nápoje na 

zařízení uvnitř či poblíž hracího prostoru na akcích ITTF. 

 

Distribuce folderů, pomůcek a oblečení rozhodčích 

 

Jak jste si zřejmě povšimli, od červnového turnaje WTT Czech Open v Havířově jsme začali 

postupně distribuovat mezi aktivní rozhodčí nové foldery (složky) a vybavení k práci 

rozhodčího (set karet, zátěžová a plastová měrka, losovátko a stopky), vše od firmy JOOLA.  

Stejně tak pokračujeme další fází distribuce tyrkysových triček UMPIRE mezi rozhodčí u stolu 

ligových soutěží. Kdo již toto triko má, může jej používat ve všech ligových soutěžích ČAST. 

Pokud jako vrchní rozhodčí či zástupce vrchního rozhodčího turnaje ještě nemáte k dispozici 

světle zelené triko REFEREE, ozvěte se Kláře (Vaculovičové) Duškové na 

vacul.cast@gmail.com či mobil 732109626. 

 

Time-out neboli oddechový čas 

 

Pojďme se po delší době blíže zastavit u time-outu. Hráč má podle Pravidel právo na jeden 

time-out za zápas v délce maximálně jedné minuty a měl by jej on či jeho trenér signalizovat 

rozhodčímu ručním signálem s písmenem T. Rozhodně nestačí pouze položit pálku na stůl a 

odejít k lavičce. Oddechový čas si je možno vzít vždy až po zahájení sady, tedy také ihned po  

https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2021/09/Pravidla_ST_zari_2021.pdf
mailto:vacul.cast@gmail.com


                                                                

                                                                             

 

 

prvním odehraném míči, byť byl třeba tento rozhodnut jako nový míč.  

 

Time-out hráče rozlišujeme buď jako tzv. aktivní (využívá jej on sám) nebo pasivní (bere si jej 

soupeř). Jsem-li jako hráč v aktivním time-outu, oddechový čas skončí po uplynutí jedné 

minuty anebo jej mohu kdykoli do této doby sám ukončit. Pokud jej ukončím před uplynutím 

jedné minuty, musí se znovu zahájit hra, s výjimkou situace, kdy si chce soupeř vzít ihned svůj 

oddechový čas. Mezi těmito time-outy už nemusí proběhnout jeden míč (rally). Jsem-li jako 

hráč v pasivním time-outu a mám svůj oddechový čas již vyčerpán, ukončí-li soupeř svůj time-

out předčasně, musím se okamžitě vrátit ke hře.  

Pokud by byl time-out zahlášen oběma hráči (páry) v naprosto stejný okamžik, musí rozhodčí 

zdvihnout oběma rukama nad hlavu zároveň 2 bílé karty (na každou stranu jednu) a na stůl pak 

budou umístěny oba ukazatele. Oba hráči či páry poté mají maximálně minutu na návrat ke hře.  

Může se stát, že v zápase jednotlivců jeden ze spoluhráčů čtyřhry zahlásí time-out a jeho 

spoluhráč s tím nesouhlasí. Takový oddechový čas bude rozhodčím akceptován, poněvadž ve 

čtyřhře jsou oba hráči posuzování jako jedna osoba.  

V soutěžích jednotlivců rozhoduje o time-outu vždy hráč (pár), v soutěži družstev pak kapitán 

družstva. Když tedy v soutěži družstev kapitán jasně zahlásí time-out a hráč jej ihned odmítne a 

neodejde k lavičce pro rady, oddechový čas je tímto využit a ihned ukončen (tedy promarněn). 

Je-li time-out zahlášen v momentě změny stran v poslední možné sadě zápasu, rozhodčí 

nejprve zdvihne bílou kartu a zahlásí „Time-out“ na straně původní a poté, co hráči odcházejí 

k lavičkám a asistent (či sám rozhodčí, pracuje-li bez asistenta) upraví počítadlo, přesune kartu 

ze vztyčené ruky do druhé a on sám či asistent jde na druhou stranu stolu položit na středovou 

čáru bílou kartu či jiný ukazatel. 

 

 

Seznam povolených potahů a nově schválené barvy 

 

Komise pro vybavení, ITTF Equipment Committee, dospěla po řadě testů v nově zbudovaném 

výzkumném centru v Kolíně nad Rýnem k finálnímu rozhodnutí o návrhu možných nových 

barev potahů. ITTF tuto změnu schválila a tak od 1. října 2021 je jedna strana pálky povinně 

černá a druhá strana barvy jasně odlišitelné od černé a od barvy míčku - kromě standardně 

používané jasné červené bude moci být pokryta schváleným potahem barvy zelené, modré, 

růžové nebo fialové. Některé firmy se již na tuto změnu adaptovaly a nabízejí některé či 

všechny tyto barevné varianty navíc ke klasické červené a černé. Je ale zřejmé, že 

s očekávanou oblibou nových barev se tak postupně stane u více hlavních výrobců. Nově se 

bude seznam potahů měnit každé 3 měsíce, aktuálně platný seznam potahů platných do konce 

roku 2021 můžete najít zde. 

 

 

Své závěry nejen o testování barvy potahů zveřejnila v článku na webu ITTF a velmi 

zajímavém Youtube videu. Toto video ve formě webináře ukazuje navíc přehledně postupy a 

výsledky posledních výzkumů rovněž ohledně kvality míčků, povrchu stolů nebo aspektů 

kontroly pálek. 

https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2021/10/LARC_2021_od_rijna-do-prosince.pdf
https://www.ittf.com/2021/02/03/emotional-theory-colours-new-rubber-colours-decided/
https://www.youtube.com/watch?v=vOZeVbV9Lio&feature=youtu.be


                                                                

                                                                             

 

 

 

 

Zkušební set potahů pro testování a výběr nejvhodnějších nových povolených barev. 

 

- 

 

Tři ze čtyř nových povolených barev potahového materiálu pálky. 


