METODICKÝ POKYN PRO ROZHODČÍ č.1/2019
Postup v případě prasklého míčku

1.

Úvod

Cílem pokynu je objasnit a sjednotit postup rozhodčích, při posuzování udělení „bodu“ nebo ohlášení „nového míče“,
když míček praskne (nebo se rozpadne). Současná aktualizace zajišťuje nepochybný soulad s novým doporučením
ITTF.

2.

Princip posouzení situace rozhodčími

Zásadním úkolem rozhodčích je v případě poškození míčku posoudit, zda byl míček v okamžiku prasknutí (rozpadnutí)
ve hře a zda bylo pravděpodobné, že by míč mohl nadále pokračovat nebo by stejně skončil.

3.

Definice
Správný postup objasňují níže uvedené články Pravidel stolního tenisu ČAST:
2.5.2. Míček je „ve hře" od posledního okamžiku, kdy spočívá nehnutě na dlani volné ruky, dříve, než jej
podávající úmyslně vyhodí k provedení podání, až do okamžiku, kdy se dotkne čehokoliv jiného než hrací plochy,
"síťky", pálky držené v hrající ruce nebo hrající ruky po zápěstí nebo když byl míč jinak ukončen nařízením
nového míče nebo započítáním bodu.
a udělení „nového míče“:
2.9.1.3. jestliže nezaviněné okolnosti zabránily některému z hráčů provést podání nebo vrátit míček, popř. dodržet
ustanovení některého jiného pravidla.
2.9.2.4. protože došlo k takovému porušení podmínek pro hru, že by to mohlo ovlivnit výsledek míče.

4. Postup rozhodčího
1) Pokud hráč udeří ve hře míček stranou pálky určené ke hře, hranou pálky nebo hrající rukou po zápěstí a míček
očividně praskne či se rozpadne, rozhodčí posoudí, zda by míč (nebýt prasknutí míčku) zřejmě pokračoval a
ohlásí nový míč nebo situaci posoudí tak, že by míč stejně skončil a přidělí bod soupeři.
Při prasknutí míčku, má hráč možnost zvednutím paže na tuto skutečnost upozornit rozhodčího, jelikož tento nemusí
tento fakt postřehnout.
2) Pokud míček praskne (rozpadne se) v okamžiku, kdy se odráží, například od hrací plochy, rozhodčí ohlásí
nový míč. A to i v případě, že protihráč již prakticky nemá šanci míček správně zahrát.
3) Pokud míč proběhl za očividně nezměněných podmínek pro hru, rozhodčí udělí bod, i když později jeden ze
soupeřů přinese míček k prozkoumání a ten bude shledán poškozeným.
Pravomoc posoudit skutkovou podstatu, že nastalo porušení podmínek pro hru má jak rozhodčí u stolu, tak asistent
rozhodčího.
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