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), 2011
Tento dokument obsahuje ustanovení zavedená nebo významně změněná na základě rozhodnutí exekutivy a výroční Valné hromady
ITTF v roce 2012. Nový text je zvýrazněn podbarvením. Používá se mužský rod, ale může odkazovat jak na muže tak i ženy. Aktuální
verze Handbooku ITTF je v plně k dispozici na webových stránkách ITTF 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.
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„Centrum“ provádí testování pálek v souladu se způsobem stanoveným exekutivou ITTF na
základě doporučení Komise pro hrací vybavení a Komise rozhodčích. Účelem testování pálek
je ověření souladu se všemi předpisy ITTF, zejména o tloušťce potahů, rovině povrchu
potahů a nepoužívání zakázaných těkavých rozpouštědel.
Kontrola pálky se provádí po zápase na základě náhodného výběru, pouze pokud hráč
nepředložil pálku pro kontrolu před zápasem. Ve čtvrtfinále a následujících kolech by se měla
kontrola pálek provádět před každým zápasem soutěží jednotlivců a před vybranými zápasy
všech utkání družstev.
Pálky shledané jako nevyhovující při kontrole před zápasem nemohou být použity v soutěži,
avšak mohou být nahrazeny náhradní pálkou, která podléhá kontrole po zápase. V případě,
že pálka nevyhovuje kontrole po zápase, hráč s nevyhovující pálkou bude vystaven postihu.
Je-li hráč počtvrté v průběhu čtyř let diskvalifikován kvůli z jakéhokoli důvodu nevyhovující
pálce, může dokončit turnaj či utkání, ale následně mu bude exekutivou ITTF pozastavena
činnost na 12 měsíců.
ITTF je zodpovědná za vedení registru všech nevyhovujících výsledků kontrol pálek
s účinností od 1.9.2010.
„Playing venue“ znamená ta část budovy, která se využívá pro stolní tenis a s ním spojené
aktivity, včetně vybavení a veřejných prostor.
Písmena nebo znaky na vnitřních stranách ohrádek musí být jasně odlišní od barvy míčku,
s nímž se hraje, mohou být pouze jednobarevné nebo dvoubarevné a nesmějí být vyšší než
40 cm; doporučuje se, aby byly téže barvy jako ohrádky, ale trochu světlejšího nebo trochu
tmavšího odstínu.
Označení na podlaze musí být jasně odlišní od barvy míčku, s nímž se hraje, doporučuje se
mírně tmavší nebo mírně světlejší odstín než je základní barevný odstín pozadí.
Na každé polovině boční části desky stolu a na koncových částech stolu muže být vždy jedna
trvalá reklama výrobce nebo dodavatele a jedna dočasná reklama. Dočasné reklamy musí
být jasně odděleny od všech trvalých reklam a nesmí to být reklamy dodavatelů vybavení pro
stolní tenis. Každá taková reklama muže být nejvýše 60 cm dlouhá. Žádná reklama, logo,
jméno stolu ani jméno výrobce či dodavatele stolů nesmí být umístěny na spodní konstrukci
stolu, s výjimkou, je-li výrobce nebo dodavatel titulním sponzorem turnaje.

3.5.2.11
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Je-li hráč diskvalifikován ze soutěže nebo turnaje, automaticky pozbývá příslušného
dosaženého titulu, medaile, peněžité odměny nebo bodů do žebříčku.

3.5.2.12

Případy velmi závažného nevhodného chování musí být oznámeny národnímu svazu viníka.

3.5.3.1

Hráči, trenéři a rozhodčí musí dbát na dobrou prezentaci sportu a udržet svou čestnost
upuštěním od jakýchkoli pokusů o ovlivňování soutěží v rozporu s etikou sportu.
3.5.3.1.1 Hráči musí vynaložit maximální úsilí vyhrát zápas a neodstoupit ze zápasu s výjimkou, kdy
důvodem je nemoc nebo zranění.
3.5.3.1.2 Hráči, trenéři a rozhodčí se nesmí účastnit jakékoli formy sázení spojené s jejich vlastními
zápasy a soutěžemi.
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