SMĚRNICE ČAST č. 4/2020
Stanovení postihů za udělené karty rozhodčími
při disciplinárních přestupcích
1. Úvodní ustanovení
ČAST zabezpečuje kromě reprezentace ČR ve všech věkových kategoriích a přípravy na ni
jako jednu z nejdůležitějších činností i domácí soutěže družstev a jednotlivců. Organizuje soutěže od
nejvyšších republikových a prostřednictvím KSST a RSST až po základní soutěže v regionech.
Snaží se o nejvyšší výkonnostní úroveň, zároveň ale i o dobré jméno stolního tenisu a vedení svých
členů a oddílů (klubů) k čestnému sportovnímu zápolení, správnému chování a k soutěžení v duchu
fair-play. V případě přestupků jsou hráči a trenéři napomínáni nebo trestáni rozhodčími udělováním
žlutých a červených karet. Aby tento karetní postih nebyl jen symbolický, určila ČAST za udělené
karty tresty, které mají vést k dodržování požadované disciplíny a zlepšení chování při stolně
tenisových akcích.

2. Oprávněnost udělování karet, zápis o utkání nebo zpráva vrchního
rozhodčího
Oprávněnost udělovat žlutou, žlutou + červenou a červenou kartu určují Pravidla stolního tenisu
ČAST (u dlouhodobých soutěží uděluje karty pouze delegovaný vrchní rozhodčí s platnou licencí B,
případně také rozhodčí u stolu s platnou licencí A, NU či IU). V případě neshody o udělení karty má
vyšší pravomoc delegovaný vrchní rozhodčí.
Pouze v případě, že utkání neřídí delegovaný ani jinak určený rozhodčí (není přítomen žádný
kvalifikovaný rozhodčí a utkání řídí vedoucí zúčastněných družstev), není tato Směrnice pro toto
utkání uplatňována a případně udělené karty se neevidují.
Vrchní rozhodčí je povinen zapsat do „Zápisu o utkání“, případně uvést v rámci on-line zápisu
o utkání (dlouhodobé soutěže družstev) nebo do „Zprávy vrchního rozhodčího“ (jednorázové akce)
všechny udělené karty hráčům i trenérům se stručným zdůvodněním jejich udělení (např. ŽK – Novák
/Sokol Praha/ - například: odhození rakety na stůl). V případě udělení karty na krajských přeborech je
povinností řídícího svazu zaslat neprodleně pověřenému členu KR ČAST „Zprávu vrchního
rozhodčího“, ve které musí být tyto karty uvedeny.

3. Sledované soutěže
Udělené karty se započítávají z těchto akcí:
 extraligové a ligové soutěže družstev mužů a žen řízené ČAST
 M-ČR jednotlivců všech věkových kategorií
 M-ČR družstev staršího žactva a dorostu
 Český pohár - II. stupeň
 turnaje pořádané a schválené ČAST
 krajské přebory jednotlivců

4. Postih – druhy trestů
4.1. Pokuta
a) Tresty pro hráče, kteří jsou uvedeni na soupiskách družstev hrajících soutěže řízené ČAST:
 4 žluté karty – pokuta 1 500 Kč
 7 žlutých karet – pokuta 3 000 Kč
 10 žlutých karet – pokuta 6 000 Kč
b) Tresty pro hráče, kteří jsou uvedeni na soupiskách v základu družstev hrajících Extraligu mužů,
může být případně upravena rozpisem Extraligy mužů, jinak se na ně vztahují tresty dle ustanovení
čl. 4.1., písmene a).
c) Tresty pro hráče, kteří startují se souhlasem ČAST za zahraniční kluby:
 4 žluté karty – pokuta 1 500 Kč
 7 žlutých karet – pokuta 3 000 Kč
 10 žlutých karet – pokuta 6 000 Kč
d) Tresty pro družstvo (součet trestů z utkání družstev – trenérů + kohokoliv z lavičky, kteří udělují
neoprávněně rady hrajícím(u) hráčům(i):
 5 žlutých karet – pokuta 2 000,- Kč
 10 žlutých karet – pokuta 3 000,- Kč

4.2. Částečné zastavení závodní činnosti
Vedle finančních trestů uvedených v bodě 4.1. bude hráč potrestán i částečným zastavením závodní
činnosti pro utkání svého (svých) družstva (-ev). Pro tento trest se započítávají karty udělené hráči
vždy samostatně za každou soutěž, ve které startují (podle toho, ve které soutěži karty obdržel, např.
ELM, 1. LM, 3. LM, BTM nebo M ČR). Trest se vztahuje na nejbližší utkání dané soutěže a je účinný
automaticky po dovršení daného počtu žlutých karet, nikoli až po doručení oznámení.
a) Tresty pro hráče hrající soutěže řízené ČAST:
 7 žlutých karet – částečné zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní kolo, v případě BTM,
respektive M ČR na následující turnaj, respektive M ČR
 10 žlutých karet – částečné zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní kola, v případě BTM,
respektive M ČR na následující dva turnaje, respektive M ČR
b) Zastavení závodní činnosti v Extralize mužů, může být případně upraveno rozpisem soutěže, jinak se na
ně vztahují tresty dle ustanovení čl. 4.2., písmene a).

4.3. Další ustanovení
a) při udělení celkového počtu 13 žlutých karet se případ projedná individuálně v disciplinární komisi,
její rozhodování není omezeno tresty uvedenými v předchozích odstavcích;
b) udělená červená karta trenérovi se počítá za dvě žluté
c) udělená žlutá + červená karta hráči se počítá za dvě žluté;
d) udělená červená karta hráči se počítá za dvě žluté karty
e) jedná-li se o hráče a současně trenéra, počítají se mu karty ze hry jako hráči, karty z funkce trenéra
- v soutěži jednotlivců jako trenérovi;
- při utkání družstev se počítají jeho družstvu;
f) ze čtyřhry se počítá karta tomu hráči, který její udělení zavinil.

5. Platnost, evidence, oznamování a kontrola trestů
a) Za evidenci počtu udělených karet je zodpovědné každé družstvo. Informativní přehled bude
zveřejněn na internetových stránkách ČAST a STIS.
b) Nastoupil-li hráč k utkání v termínu, kdy má „zastavenou závodní činnost“ nebo „částečně
zastavenou závodní činnost“ dle bodu 4.2.), bude toto utkání kontumováno (podle ustanovení
Soutěžního řádu čl. 334.01.g).
c) Případná pokuta nebo „zastavení závodní činnosti“ hráči, popř. družstvu bude oznámena na emailovou adresu organizačního pracovníka družstva uvedeného ve STISu a uvedena ve STISu
v odkazu „Pokuty“.
d) Případná pokuta nebo „zastavení závodní činnosti“ hráči hrajícímu v zahraničí (podle bodu 4c)
bude oznámena přímo hráči.
e) V případě, že hráč startuje mimo mateřský oddíl formou hostování či střídavého startu za jiné
oddíly, platí pokutu za udělené karty v případě hostování oddíl, kde hráč hostuje. V případě, že
hráč startuje mimo mateřský oddíl formou střídavého startu, platí pokutu za udělené karty
mateřský oddíl daného hráče.
f) Nebude-li udělená pokuta uhrazena do stanoveného termínu, bude hráči nebo oddílu „zastavena
závodní činnost“ dle Disciplinárního řádu, tj. pro veškerou činnost, dokud nebude pokuta
uhrazena.
g) Karty se sčítají vždy v aktuální sezóně. Po skončení sezóny se počet udělených karet anuluje.

6. Disciplinární orgány, rozsah platnosti směrnice, přechodná
ustanovení
Evidenci a výkon trestních opatření provádí Komise rozhodčích ČAST. Odvolání proti rozhodnutí je
možno podávat podle ustanovení Soutěžního řádu k VV ČAST. O uplatňování této Směrnice
v dlouhodobých soutěžích řízených krajem a regionem rozhodnou KSST a RSST podle místních
podmínek.

7. Přechodná a ostatní ustanovení
Účinností této směrnice se ruší Směrnice ČAST č. 3/2019.
Schváleno: VV ČAST dne 18. 3. 2020
Platnost: od 18. 3. 2020

