Předpisy pro vrchní rozhodčí a rozhodčí na soutěžích
o světové tituly a akcích pořádaných ITTF
(Příloha k 16. edici Příručky ITTF pro rozhodčí stolního tenisu)
Definice
Soutěže o světové tituly zahrnují, ale nejsou omezeny, na soutěže ve stolním tenise ve čtyřletých cyklech
letní olympiády, světových olympijských kvalifikacích a olympijských hrách mládeže, čtyřleté cykly
letních paralympiád, mistrovství světa družstev, mistrovství světa jednotlivců, mistrovství světa juniorů,
mistrovství světa tělesně postižených jednotlivců, mistrovství světa tělesně postižených družstev, světová
paralympijská kvalifikace, světový pohár mužů, světový pohár žen, světový pohár družstev a další akce
určené výkonným výborem ITTF.
World Tour events: všechny akce dle kalendáře ITTF označené jako World Tour a World Tour Platinum,
vyjma akcí označených Challenge.
ITTF Sanctioned events zahrnují všechny akce určené výkonným výborem ITTF a zveřejněné čas od
času v kalendáři akcí ITTF.
Host – organizační výbor hostitele, hostitelská asociace, řídící orgán hostitele.
URC - komise ITTF pro rozhodčí a vrchní rozhodčí; předseda URC ITTF; kterýkoli z určených
představitelů URC ITTF.
IR - mezinárodní vrchní rozhodčí ITTF.
IR(A) – pokročilí vrchní rozhodčí ITTF – velmi kompetentní vrchní rozhodčí určení URC, kteří se
zúčastnili či procházejí adekvátním programem školení a hodnocení; jakýkoli odkaz na IR zahrnuje také
IR(A).
IR(C) – vrchní rozhodčí certifikovaní ITTF - jednotlivci, kteří složili zkoušku vrchního rozhodčího,
ovšem s nedostatečnou angličtinou; mohou rozhodovat jako vrchní rozhodčí či zástupce v zemích, kde se
mluví jejich jazykem.
NR – národní vrchní rozhodčí – jednotlivci, kteří úspěšně ukončili certifikační program mezinárodního
vrchního rozhodčího své asociace nebo kurz NR certifikovaný ITTF.
IU – mezinárodní rozhodčí ITTF, označován také jako White badge (WB).
Blue Badge IU (BB) – mezinárodní rozhodčí ITTF, který absolvoval kurz Advanced Umpire Training
(AUT), zvládl test Advanced Rules Exam (ARE) a splnil všechny ostatní požadavky programu
rozhodčích Blue Badge.
Blue Badge in progress IU (BBiP) – mezinárodní rozhodčí ITTF, který absolvoval kurz Advanced
Umpire Training (AUT), zvládl test Advanced Rules Exam (ARE), ale ještě musí splnit všechny
požadavky programu rozhodčích Blue Badge.
NU – národní rozhodčí - jednotlivci, kteří úspěšně ukončili nejvyšší interní certifikační program
rozhodčího své asociace nebo kurz NU certifikovaný ITTF.
Match officials – zahrnuje vrchní rozhodčí, rozhodčí, rozhodčí pro kontrolu pálek, hodnotitele, školitele
a koordinátora rozhodčích.

Počet vrchních rozhodčích
Počet vrchních rozhodčích = vrchní rozhodčí plus 2 zástupci pro jednu hrací místnost (halu) o 16 stolech
a méně. Pro každou další halu nebo má-li hrací hala více jak 16 stolů, je nutný další zástupce vrchního
rozhodčího.
Tyto počty mohou být navýšeny pro mistrovství světa, zejména pro kvalifikační dny kdy mohou být
použiti místní IR nebo NR. U akcí se 4 či méně stoly a pro finálové stupně s pouze jedním stolem je
vyžadován pouze 1 zástupce vrchního rozhodčího. Je-li to odůvodněné, mohou být u hal s méně jak 16
stoly využiti 4 vrchní rozhodčí, zejména trvá-li akce 4 a více dní.
Předpisy pro specifické akce ITTF mohou mít různé požadavky a změny požadovaných počtů vrchních
rozhodčích musejí být schváleny URC ITTF.
Počet rozhodčích
Všechny ace jsou rozděleny do různých fází:
Kvalifikace, Hlavní soutěž a Finálové dny (poslední dva dny akce)
Každá fáze vyžaduje jiný počet rozhodčích. Počet rozhodčích závisí na počtu hracích stolů v každé fázi.
Rozhodčí jsou přítomni pouze ve fázi, pro kterou byli vybráni.

Minimálně nutný počet rozhodčích je následující:
Soutěže o světové tituly:
Kvalifikace a Hlavní soutěž (s více než 2 stoly): počet stolů x 4 + 4
Hlavní soutěž s 2 stoly: počet stolů x 4
Finálové dny s 1 stolem: 6
World Tour
Kvalifikace: počet stolů x 2 + 2 – je vyžadován alespoň 1 rozhodčí na hrací stůl
Hlavní soutěž: počet stolů x 4
Finálové dny (1 stůl): 6
Jiné akce schválené ITTF
Kvalifikace: počet stolů x 2 + 2 – je vyžadován alespoň 1 rozhodčí na hrací stůl
Hlavní soutěž: počet stolů x 4
Předpisy pro specifické akce ITTF mohou mít různé požadavky a změny požadovaných počtů vrchních
rozhodčích musejí být schváleny URC ITTF.
Nominace, přijetí a odmítnutí rozhodčích
Všechny nominace vrchních rozhodčích a rozhodčích musí být potvrzeny – či zamítnuty – mateřskou
asociací kandidáta.
Věk nebude hlediskem při výběru vrchních rozhodčích a rozhodčích.

Vrchní rozhodčí a zástupci vrchního rozhodčího
Subjekt

Soutěže o světové tituly

World Tour akce

Akce schválené ITTF

Vrchní
rozhodčí

Musí být aktivní IR(A)

WT Platinum: Musí být Musí být aktivní IR či IR(C)
aktivní IR (A), Ostatní
WT: Musí být aktivní IR

Zástupce(i) Musí být aktivní IR s
vrchního
výjimkou kvalifikačních
rozhodčího dnů mistrovství světa

Musí být aktivní IR

Alespoň polovina musí být aktivní IR
nebo IR(C) s maximálně jedním NR.

Výběr
vrchních
rozhodčích

Provádí URC ve
spolupráci s hostitelskou
asociací

Hostitelská asociace ve Provádí hostitel ve spolupráci s URC
spolupráci s URC vybírá pro všechny IR, pro jednoho NR
všechny IR. URC má
provede hostitelská asociace.
možnost jmenovat
jednoho zástupce.

Jazykové
schopnosti

Vrchní rozhodčí a všichni
jeho zástupci musí být
schopni komunikovat v
angličtině.

Vrchní rozhodčí a
všichni jeho zástupci
musí být schopni
komunikovat v
angličtině.

Vrchní rozhodčí a všichni jeho
zástupci musí být schopni
komunikovat v angličtině či jiném
jazyce společném pro hráče,
rozhodčí, vrchní rozhodčí a hostitele.
Je zodpovědností hostitelů zajistit
tlumočníka, pokud někteří z vrchních
rozhodčích nejsou schopni
komunikovat v angličtině.

Kombinace Alespoň dvě třetiny
vrchních
vrchních rozhodčích musí
rozhodčích být z asociace odlišné od
hostitelské (kromě
kvalifikace MS).

Alespoň třetina vrchních Alespoň třetina vrchních rozhodčích
rozhodčích musí být z
musí být z asociací odlišných od
asociací odlišných od
hostitelské.
hostitelské.

Vrchní
rozhodčí

URC nominuje velmi
kompetentní,
kvalifikované a znalé IR
s předchozími
zkušenostmi z
významných akcí na
pozici vrchního
rozhodčího.

Hostitelská asociace nominuje ke
schválení URC nejlépe buď svého
kvalifikovaného a zkušeného IR nebo
IR(C) nebo jiného ze stejného
kontinentu jako hostitel.

URC ve spolupráci s
hostitelem nominuje
jednoho IR.
Hostitelská asociace
nominuje jednoho IR
pro kvalifikační dny a
hlavní soutěž (kromě
finálových dnů).

První zástupce vrchního rozhodčího
musí být IR či IR(C) jiné než
hostitelské asociace. URC informuje
hostitelskou asociace o doporučeném
IR alespoň 4 měsíce předem. Druhý
zástupce vrchního rozhodčího může
být IR, IR(C) či NR z hostitelské
asociace nebo IR a IR(C) z jiné
asociace. Následní zástupci vrchního
rozhodčího mohou být IR či IR(C) z
jakéhokoli kontinentu či NR hosta.

URC nominuje velmi
kompetentní,
kvalifikované a znalé
IR(A) s předchozími
zkušenostmi z
významných akcí na
pozici vrchního
rozhodčího. Pro zajištění
neutrality ve všech
aspektech soutěže by IR
neměl být u soutěží o
světové tituly z
hostitelské asociace.

Zástupci
URC nominuje dodatečný
vrchního
počet požadovaných
rozhodčího kvalifikovaných a
zkušených IR s tím, že
buď vrchní rozhodčí nebo
jeden z jeho zástupců
bude z hostitelské
asociace a jeden z
hostitelské asociace téže
příští akce o světový titul,
pokud je již určena.

Pokud nejsou kvalifikovaní a zkušení
IR z kontinentu hostitele, hostitel
navrhne kvalifikovaného a
zkušeného IR z jiného kontinentu ke
schválení URC.

Rozhodčí a asistenti rozhodčího
Subjekt

Soutěže o světové tituly

World Tour

Akce schválené ITTF

Rozhodčí

Olympijské hry:
všichni rozhodčí a asistenti
rozhodčích požadovaní na
akci musí být IU kategorie
BB.

WT Platinum:
všichni rozhodčí a
asistenti rozhodčích
požadovaní na hlavní
soutěž musí být IU
kategorie BB či BBiP.

Alespoň 50% všech rozhodčích
požadovaných na akci musí být
IU.

Olympijské hry mládeže:
všichni rozhodčí a asistenti
rozhodčích požadovaní na
akci musí být IU nebo
rozhodčí vybraní na základě
samostatného vzdělávacího
programu URC. Alespoň
30% rozhodčích musí být IU
kategorie BB.
Paralympijské hry:
všichni rozhodčí a asistenti
rozhodčích požadovaní na
akci musí být IU. Rozhodčí
vybraní URC musí být IU
kategorie BB.
Ostatní soutěže o světové
tituly:
Alespoň 75% ze všech
rozhodčích požadovaných na
akci musí být IU.
Rozhodčí licence NU lze
využít k zápasům v
počátečních stupních soutěže
(nejlépe jako asistent
rozhodčího) a nemohou být
využiti pro zápasy
čtvrtfinále, semifinále a
finále.
Zahraniční
IU

Olympijské hry:
Z každé asociace může být
pouze jeden IU, s možností
až 1/6 všech rozhodčích z
hostitelské asociace.
Olympijské hry mládeže:
Nejméně 50% rozhodčích
musí být z jiné než
hostitelské asociace.
Paralympijské hry:
Z každé asociace může být
pouze jeden IU s výjimkou

Rozhodčí WB a NU
mohou být využiti pro
zápasy kvalifikační fáze
soutěže.
Ostatní World Tour:
Alespoň 75% všech
rozhodčích požadovaných
na akci musí být IU.
Rozhodčí licence NU lze
využít k zápasům v
počátečních stupních
soutěže (nejlépe jako
asistent rozhodčího) a
nemohou být využiti pro
zápasy čtvrtfinále,
semifinále a finále.

Alespoň 50% rozhodčích,
zastupujících alespoň 5
asociací a 2 kontinenty, by
mělo být z jiné než
hostitelské asociace.

Alespoň 25% rozhodčích,
zastupujících alespoň 3
asociace, by mělo být z jiné než
hostitelské asociace.

hostitelské asociace. Až 33%
všech rozhodčích může být
vybráno hostitelem.
Mistrovství světa,
mistrovství světa juniorů,
světová olympijská
kvalifikace a mistrovství
světa tělesně postižených:
Nejméně 50% rozhodčích
musí být z jiné než
hostitelské asociace.
Ostatní soutěže o světové
tituly:
Nejméně 30% rozhodčích,
zastupujících alespoň 5
asociací, musí být z jiné než
hostitelské asociace a
obsahovat nejméně 3 IU z
jiných kontinentů než je
hostitelský.
V případě, že celkový počet
rozhodčích k dispozici
nenaplňuje takovéto
rozdělení, pak
proporcionální rozdělení
kvalifikovaných IU na
základě geografické
rozmanitosti navrhuje URC.
Pozvánky a
výběr
rozhodčích

Olympijské hry:
URC bude přímo vybírat
všechny zahraniční IU a
hostitel vybere své rozhodčí.
Všichni musí být IU BB.
Olympijské hry mládeže:
URC bude přímo vybírat
všechny zahraniční IU a
hostitel vybere své rozhodčí.
Paralympijské hry:
URC bude přímo vybírat
všechny zahraniční IU.
Všichni musí být IU
kategorie BB. Hostitel
vybere až 33% všech
rozhodčích.

Hostitelská asociace akce
může nominovat až 8
domácích rozhodčích BB
a až 2 domácí BB na
Finálové dny.
Jestliže má hostitelská
asociace méně než 4
rozhodčí BB, může
nominovat dodatečné WB
tak, aby měla alespoň 4
domácí rozhodčí na
Hlavní soutěž.
URC vyzve asociace
nominovat kteréhokoli IU
splňujícího soubor kritérií
s využitím vnitřních
výběrových řízení
jednotlivých asociací, pro
Hlavní soutěž/Finálové
dny.
URC vybere všechny

Hostitelská asociace vybere
národní asociace, které pozve a
definuje kritéria bez jmenné
specifikace, která musí každý
nominovaný IU splňovat, aby
mohl být akceptován hostitelem.
Hostitelská asociace pozve
všechny NU a definuje kritéria,
která musí každý nominovaný
NU splňovat, aby mohl být
akceptován hostitelem.
URC bude mít možnost
jmenovat až ¼ všech
zahraničních rozhodčích s cílem
poskytnout odbornou přípravu a
příležitost k hodnocení
vybraným IU, ke splnění
celosvětových cílů ITTF jakož i
k celosvětové geografické
rozmanitosti.

Ostatní turnaje o světové
tituly:
URC vyzve asociace
nominovat kteréhokoli IU
splňujícího soubor kritérií s
využitím vnitřních
výběrových řízení
jednotlivých asociací.
URC vybere všechny
zahraniční IU ve spolupráci
s hostitelem.
Nominace URC pro každou
fázi bude založena na
souhrnu úrovně certifikace
IU, předchozích aktivitách
IU, osobních evaluacích a
výsledcích písemných testů,
stejně tak na pohlaví a
geografickém rozdělení;
pro juniorské akce může být
zvláštní ohled brán na
rozhodčí kvalifikované v
nedávné době.

zahraniční IU ve
spolupráci s hostitelem.
Nominace URC pro
každou fázi bude založena
na souhrnu úrovně
certifikace IU,
předchozích aktivitách IU,
osobních evaluacích a
výsledcích písemných
testů, stejně tak na pohlaví
a geografickém rozdělení.

Při provádění této možnosti
bude URC informovat hostitele
o cíleně vybraných asociacích
nejméně dva měsíce předem.

Hostitelská asociace
nominuje všechny domácí
IU a NU na kvalifikační
dny.

Hostitelská asociace
nominuje všechny domácí
IU a NU a ve spolupráci s
URC definuje kritéria, která
musí nominovaný splňovat,
aby mohl být akceptován
hostitelem.
Pohostinnost Pro všechny hostující
„match officials“ musí být
zajištěno bezplatné
ubytování, stravování a
místní doprava na stejném
základě a ve stejném
standardu jako u hostujících
hráčů začínajíc večer před
jejich prvním pracovním
dnem a končíc snídaní po
posledním pracovním dnu.

Pro všechny hostující
„match officials“ musí být
zajištěno bezplatné
ubytování, stravování a
místní doprava na stejném
základě a ve stejném
standardu jako u
hostujících hráčů,
začínajíc večer před jejich
prvním pracovním dnem
a končíc snídaní po
posledním pracovním
dnu.

Denní odměna:

Denní odměna:

Vrchní rozhodčí:

Vrchní rozhodčí:

Hostitel definuje všechna
kritéria pohostinnosti pro
hostující „match officials“ a
musí je jasně zahrnout ve
zvacím dopise jiným asociacím.
U jakýchkoliv opomenutí vůči
standardu pohostinnosti, který
má být poskytnut, se
předpokládá, že budou na úrovni
rovnající se, či vyšší, než úroveň
pro soutěže o světové tituly.
Pro všechny hostující „match
officials“ musí být zajištěna
náhrada ve výši US$30 či
ekvivalent za každý den soutěže.
Vrchní rozhodčí obdrží 2 dny
navíc na přípravu před akcí.
Zástupci VR obdrží 1 den navíc

US$100 či ekvivalent za
každý den soutěže plus 2
dny přípravy před akcí.

US$100 či ekvivalent za
každý den soutěže plus 2
dny přípravy před akcí.

Zástupce vrchního
rozhodčího:
US$100 či ekvivalent za
každý den soutěže plus 1 den
přípravy před akcí.

Zástupce vrchního
rozhodčího:
US$100 či ekvivalent za
každý den soutěže plus 1
den přípravy před akcí.

Rozhodčí:
Rozhodčí BB obdrží denně
US$100 či ekvivalent za
každý den hlavní soutěže a
US$60 či ekvivalent za
každý den kvalifikace.
Ostatní „match officials“
obdrží minimálně US$30 či
ekvivalent za každý pracovní
den.

Rozhodčí:
Rozhodčí BB obdrží
denně US$100 či
ekvivalent za každý den
hlavní soutěže a US$60 či
ekvivalent za každý den
kvalifikace.
Ostatní „match officials“
obdrží minimálně US$30
či ekvivalent za každý
pracovní den.

na přípravu před akcí.
Odměna by měla být vyplacena
druhý den turnaje.
Hostitel hradí nejnižší přiměřené
cestovní náklady (např. na
odletové letiště a letenku v
ekonomické třídě) vrchnímu
rozhodčímu a jeho zástupcům.

Odměna by měla být
rozhodčím vyplacena druhý Odměna by měla být
den turnaje.
rozhodčím vyplacena
druhý den turnaje.
Hostitel hradí nejnižší
přiměřené cestovní náklady Hostitel hradí nejnižší
(např. na odletové letiště a
přiměřené cestovní
letenku v ekonomické třídě) náklady (např. na
vrchnímu rozhodčímu, jeho odletové letiště a letenku
zástupcům a rozhodčím
v ekonomické třídě)
Finálových dnů.
vrchní rozhodčímu, jeho
zástupcům a rozhodčím
Finálových dnů.
„Ostatní
match
officials“

Hostitel může požádat URC o
zajištění certifikovaných
instruktorů ITTF k provádění
školení a hodnocení u stolu před
nebo v průběhu akce.
Hostitel poskytne
kancelář/pracoviště s počítačem
a přístupem k internetu pro URC
lektory/evaluátory v blízkosti
hrací místnosti.
Pro všechny „ostatní match
officials“ musí být zajištěno
bezplatné ubytování, stravování
a místní doprava na stejném
základě a ve stejném standardu
jako u hostujících hráčů
začínajíc večer před jejich

prvním pracovním dnem a
končíc snídaní po posledním
pracovním dnu.
Postupy v
hracím
prostoru

Hostující asociace musí
implementovat aktuální
postupy ITTF v hracím
prostoru tak, jak jsou
definovány v poslední verzi
Příručky ITTF pro rozhodčí.

Hostující asociace musí
implementovat aktuální
postupy ITTF v hracím
prostoru, tak jak jsou
definovány v poslední
verzi Příručky ITTF pro
rozhodčí.

Hostující asociace může
implementovat aktuální postupy
ITTF v hracím prostoru, tak jak
jsou definovány v poslední verzi
Příručky ITTF pro rozhodčí.

Denní
povinnosti

Rozhodčí musí mít po
Rozhodčí musí mít po
každých 3 hodinách práce
každých 3 hodinách práce
alespoň 20 minut přestávku. alespoň 20 minut
přestávku.

Uniforma
rozhodčího

IU ze stejné asociace musí být oblečeni shodně nebo v doporučené uniformě ITTF pro IU.

Rozhodčí nesmějí být ve službě
více jak 8 hodin denně a po
každých 3 hodinách práce musí
mít alespoň 20 minut přestávku.

Poděkování Jména a asociace všech „match officials“ mají být obsažena v oficiálním programu.
U zvláště sledovaných zápasů mají být hlášena jména rozhodčích pro každý zápas.
Šatna a
úložný
prostor pro
„match
officials“

Hostitel má zajistit bezpečný prostor pro šatnu a uložení věcí v blízkosti hracího prostoru
pro všechny „match officials“ pro jejich osobní věci během služby.

Pro dosažení cílů ITTF by měla být zvláštní pozornost věnována výběru žen na pozice vrchní rozhodčí a
rozhodčí na všech světových, olympijských a paralympijských akcích.
URC má právo vzdát se určitých požadavků na juniorských akcích schválených ITTF a PTT divize může
upustit od požadavků na PTT akcích.
URC má za výjimečných okolností, po konzultaci s manažerem soutěží, pravomoc zrušit některou z
těchto směrnic.
Účinnost: 1. leden 2020

