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 Malajsii v roce 2016. 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.
3.2.1.2

Formulář přihlášky nebo rozpis otevřeného turnaje musí obsahovat určení značky
a barvy stolů, sítěk, podlahoviny a míčků, jež mají být použity; volba stolu, síťky a
míčku musí být v souladu s předpisy ITTF nebo asociace, na jejímž území se soutěž
koná, přičemž značky a druhy hracího vybavení musí být vybrány z těch, které jsou
aktuálně schváleny ITTF. U vybraných schválených turnajů ITTF musí být
podlahovina značky a typu aktuálně schváleného ITTF.

Zpřesnění a doplnění
předpisů o podlahovinách.

3.2.1.3

Potah na pálce která se používá k udeření míčku musí být pokryta jen těmi
značkami a druhy potahů, které aktuálně schválen ITTF. Potah musí být
připevněn takovým způsobem, aby logo ITTF a číslo ITTF (pokud bylo přiděleno),
značka dodavatele a obchodní značka potahů, byly jasně viditelné na okraji
nejbližšímu držátku pálky. Laky a nátěry nejsou považovány za potah pálky a
nevyžadují schválení.

Zpřesnění a doplnění.

3.2.3.2

Za součást vybavení každého hracího prostoru se považuje: stůl včetně síťky,
tištěná čísla identifikující stůl, podlahovina, stolek a židle pro rozhodčí,
počítadla stavu, koše na ručníky a míčky, tištěná čísla na označení stolu,
ohrádky, podlahová krytina, tabulky na ohrádkách se jmény hráčů nebo
asociací, malé technické zařízení na síťce.

Úprava a doplnění
technických zařízení na
síťce (kamera, mikrofon).

3.2.3.8

Podlaha nesmí být světlá, lesklá nebo kluzká a musí být pružná. její povrch
nesmí být cihlový, betonový, keramický ani kamenný. Betonový Pevný povrch
podlahy je přípustný pro soutěže vozíčkářů.

Úprava podlahy.

3.2.3.9

Malé technické zařízení na síťce je považováno za součást síťky a musí být
připevněno takovým způsobem, aby neovlivňovalo hru.

3.2.5.7

Na síťkách mohou být 2 reklamy, které musí být jasně odlišné od barvy míčku s
nímž se hraje a musí být více než 3 cm od horní pásky síťky; reklamy umístěné
na částech síťky v rámci jejího vertikálního přesahu postranních čar nesmějí
zabránit viditelnosti skrze síťovinu.

Nový odstavec upravující
kamery na síťce.
Úprava počtu a umístění
reklam na síťce.

3.5.1.3

Hráči mohou přijímat rady kdykoli vyjma v průběhu míčů (během hry) za
Úprava poskytování rad.
předpokladu nenarušení kontinuity hry (3.4.4.1) a mezi koncem rozehrávky a
začátkem zápasu; jestliže jakákoli oprávněná osoba poskytuje rady
nedovoleně, 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)
Nebylo schváleno: změny Pravidel 2/3 většinou, podklad pálky z jakéhokoli materiálu, výška potahu do 4,25 mm, zrušení nového
míče při škrtnutí o síťku při podání, přidělení bodu když soupeř úmyslně naruší podmínky pro hru, nové schvalování a kontrola
potahů na základě odrazivosti, zvýšení možného počtu hráčů v utkání MS družstev ze 3 na 5.
Bylo schváleno: testování případného zvýšení síťky pro nárůst delších výměn a tím zvýšení atraktivity stolního tenisu pro diváky
7. dubna 2016, Roman Klecker

