METODICKÝ POKYN KR ČAST
č. 5 2018: Specifikace stolního tenisu vozíčkářů
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vozíčkáři potřebují širší průjezdy v hale, šatnách a na WC, rampy, výtahy, někdy asistenci mezi
sadami, sběrače míčků, hrací prostor může být menší než předepsaný
nohy stolu (ideálně bez výztuh) musí být minimálně 40 cm od okraje stolu pro možnost zajetí vozíčku
a nohou hráčů pod stůl
vozíčkáři mohou hrát na tvrdém, nepružném povrchu
vozíčkář na mezinárodní akci musí mít na dresu jméno a mezinárodní kód státu
vozík musí mít na začátku míče alespoň 2 velká a 1 malé kolečko
na vozíku nesmí být upevněn batoh
vozíčkář může sedět na maximálně dvou polštářích o souhrnné výšce do 15 cm
upnutí hráče popruhy nad koleny je možné, má-li tento postup povolen ve své mezinárodní klasifikační
kartě
vozíčkáři nesmějí hrát v džínách
pálka může a nemusí být napevno přichycena během zápasu k paži hráče, nemusí tedy nechávat pálku
po sadě na stole
jakákoli omezení pro provedení správného podání musí být vyznačena v klasifikační kartě
podání na vozíčkáře ve dvouhře musí jít po odskoku na jeho polovině v rámci prodloužení postranních
čar, nesmí je překročit, jinak je nový míč, i když vozíčkář míček za postranní čarou zahraje
pokud podání jdoucí do boku vozíčkář zahraje po prvním odskoku ještě nad hrací plochou, rozhodčí
nechá pokračovat ve hře
podání na vozíčkáře při čtyřhře může jít i přes postranní čáru
míček se při podání nikdy nesmí po odskoku na polovině stolu vozíčkáře vracet k síťce či zastavit na
místě, jinak je nařízen nový míč
při čtyřhře se vozíčkáři či vozíčkář se stojícím partnerem nemusejí po podání a vráceném podání v
úderech střídat (případní zdraví protihráči ano), nesmějí však při hře přejet či přešlápnout pomyslnou
prodlouženou středovou čáru, jinak to znamená bod pro soupeře
přesah potahu pálky vozíčkáře je povolen i více jak 2 mm kvůli odrážení se pálkou po úderu zpět od
stolu do základní polohy
vozíčkář se nesmí opírat či odrážet žádnou z rukou o stůl před zahráním míčku
pokud přijímající hráč doufá, že podání soupeře překročí postranní čáru (a bude tak nový míč), může
takové podání někdy nechat skákat na své straně stolu až do překročení hrany stolu; pokud míček
skončí za koncovou čarou stolu v rámci prodloužených postranních čar, podávající získá bod, pokud
překročí hranu boční, je nový míč
pokud se vozíčkář během hry dotkne nohou či stupátkem podlahy, soupeř má bod
vozíčkář musí vždy během míče udržet minimální kontakt zadní části stehen se sedátkem vozíku;
přizvednutí části vozíku jednou rukou při hře je v tomto případě možné
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