
Česká asociace stolního tenisu 

 

D O D A T E K   č. 3 

Soutěžního řádu stolního tenisu  (platného od 15.5.2012) 

 

Konference ČAST schválila dne 7.6.2015 níže uvedené změny a doplňky Soutěžního řádu stolního 
tenisu platného od 15.5.2012. 
 

Dodatek vstupuje v platnost 7.7.2015. 
 

Změny jsou pro lepší orientaci označeny barevně. 
 
1. Změny v Soutěžním řádu 
 

Článek 316.05 – doplnění textu 
 

316.05 
Čtyřhry v utkání mohou hrát hráči hrající dvouhry, nebo i hráči jiní. Každý z hráčů může být zařazen 
pouze do jedné čtyřhry. 
Pokud hrací systém utkání určuje hrát čtyřhru v průběhu nebo na konci utkání, může tuto čtyřhru hrát i 
hráč, který byl již vystřídán. 
Jestliže by nastala situace, že probíhají souběžně dvě utkání, nemůže vystřídavší hráč hrát čtyřhru 
v prvním utkání – pokud mezi tím nastoupil za jiné družstvo. 
V soutěžích čtyřčlenných družstev může hrát za družstvo v utkání až 9 hráčů (4 ve čtyřhrách, 4 + 1 
střídající ve dvouhrách), obdobně u tříčlenných a dvoučlenných družstev. 
 
Článek 323.02 – změna textu 
 

323.02  
Utkání ostatních ligových soutěží mohou být hrána pouze v místnostech, o jejichž regulérnosti 
(rozměry, podlaha, pevné překážky v hracím prostoru apod.) rozhodne ředitel soutěží ČAST. 
Schválení herny potvrdí na formuláři, který je na webových stránkách v registru ČAST, na základě 
posouzení údajů uvedených oddílem na plánku s rozměry místnosti (údaje v metrech na dvě 
desetinná místa) a uvedením typu podlahové krytiny. Při schvalování hrací místnosti uváží místní 
možnosti a přihlédne k drobným odchylkám od ustanovení Pravidel ČAST, není-li tím narušena 
celková regulérnost hrací místnosti (centimetrové rozdíly v šířce a délce hracího prostoru – do 5%). 
Předmětem schvalování není vybavení hrací místnosti (stoly, osvětlení, zatemnění apod.).  
Ředitel soutěží ČAST vydá o svém rozhodnutí o schválení či neschválení hrací místnosti 
prostřednictvím registru ČAST, které je vedoucí družstva povinen na vyzvání předložit vrchnímu 
rozhodčímu (viz čl. 329.01 a 329.05) a vedoucímu družstva soupeře bude oznámeno oddílu 
elektronicky. Proti schváleným hracím místnostem nelze (pokud jde o rozměry, podlahu a pevné 
překážky) uplatňovat námitky – pokud údaje na schvalovacím formuláři odpovídají skutečnosti.  
Poznámka:  
V případě námitek nebo pochybností bude provedena kontrola údajů uvedených oddílem na plánku 
hrací místnosti. Jestliže dojde ke zjištění rozdílů, bude pořádající oddíl potrestán sportovně-technicky 
a disciplinárně. V tomto případě mohou být oddílu předepsány k úhradě i náklady spojené s 
provedenou kontrolou. Tyto náklady mohou být předepsány i oddílu, který by podal námitky 
neoprávněně. 
Seznam schválených hracích místností, vč. náhledu plánku hrací místnosti s rozměry, je veřejně 
dostupný ve STISu. 

Článek 323.03 – změna textu 
 

323.03  
Jestliže družstvo nemůže z jakéhokoli důvodu hrát ve schválené místnosti a musí hrát v náhradní, je 
povinno si včas zajistit písemné schválení i této náhradní hrací místnosti. Na změnu hrací místnosti 
upozorní v hlášení utkání řídící svaz, soupeře i delegovaného vrchního rozhodčího. 



Článek 329.01 – změna textu 
 

329.01  
Vedoucí družstev předloží nejpozději 10 minut před stanoveným začátkem utkání (popř. do konce 
čekací doby) vrchnímu rozhodčímu sestavy družstev, soupisky potvrzené řídícím svazem a doklady k 
ověření totožnosti hráčů.  
Je-li na soupisce družstva (v poznámce) označen některý hráč RP, předloží vedoucí družstva jeho 
registrační průkaz.  
Vedoucí domácího družstva předloží také (pokud je to předepsáno – viz čl. 323) potvrzení o schválení 
hrací místnosti.  
Kontrola totožnosti hráčů mladších 15 let – viz čl. 109.01, Poznámka 1. 

Článek 329.05 – změna textu 
 

329.05  
a) Dostaví-li se družstvo k utkání s hráčem, který je uveden na soupisce a není možno zkontrolovat 
jeho totožnost, zohlední vrchní rozhodčí možnosti podle Poznámky k čl. 338.02.  
Je-li potřeba kontroly a hráč svoji totožnost neprokáže (nebo vrchní rozhodčí či vedoucí družstva 
soupeře mají pochybnost o shodě kontrolovaného hráče s fotografií na soupisce), může družstvo 
využít možnosti dodatečné kontroly podle čl. 109.01 – Poznámky 1.  
Vrchní rozhodčí v tomto případě zapíše do zápisu o utkání nahlášené údaje o hráči, prohlášení 
vedoucího, že důkazy o totožnosti hráče budou zaslány řídícímu svazu a nechá prohlášení podepsat 
vedoucímu družstva. Poté hráče připustí k utkání.  
b) Dostaví-li se družstvo k utkání bez soupisky, bude utkání sehráno. Kontrolu, zda jsou všichni hráči, 
kteří nastoupí k utkání, na soupisce družstva, provede řídící svaz.  
c) Je-li v sestavě družstva uveden hráč, který je na soupisce (v poznámce) označen RP a nepředloží 
registrační průkaz vystavený Se-ČAST, nepřipustí jej vrchní rozhodčí ke startu v utkání.  
Vrchní rozhodčí vyznačí tyto závady do zápisu o utkání a o schválení výsledku rozhodne řídící svaz. 
Obdobné zásady platí i pro případ, kdy pořádající družstvo nepředloží (ačkoli k tomu bylo povinno), 
potvrzení o schválení hrací místnosti. Ve všech V takových případech nepředložení dokladů při utkání 
udělí řídící svaz pořádkovou pokutu podle čl. 704 tohoto řádu. 
 
Článek 330.06 – oprava textu  
 

330.06 
Počet cizinců na soupisce není omezen. V utkání však smí za družstvo pouze jeden. Z hlediska startu 
v utkání se za cizí státní příslušníky nepovažují občané členských zemí ETTU, i pro ně však platí 
omezení podle čl. 330.23. 
 

Poznámka (navazující na čl. 334.01 bod i/ ):  
1. Dojde-li při utkání, ve kterém za družstvo nastoupí jen jeden občan ČR, k jeho vystřídání, je toto 
možné pouze za občana ČR.  
2. Jestliže nastoupí družstvo v neúplné sestavě, bez hráče – občana ČR (např. 3čl. družstvo jen 2 
hráči z členských zemí ETTU), nebo tento hráč z utkání odstoupí, prohrává družstvo nesehrané 
zápasy chybějícího (odstoupivšího) hráče kontumačně.  
3. Pokud nastoupí družstvo v úplné sestavě, ale bez hráče – občana ČR, prohrává kontumačně celé 
utkání a vedle sportovně-technických důsledků bude potrestáno pokutou. 
 
Článek 330.24 – oprava textu 
 

330.24 
Omezení při zařazování na soupisky 
 

a) Zařazování hráčů bez omezení – podle dalších ustanovení tohoto řádu  
    (na max. 3 soupisky mateřského oddílu – netýká se hráčů na střídavý start – viz čl. 330.09): 
 

aa) Hráči, kteří byli před přestupem zařazeni na celostátním žebříčku ČAST, jsou v novém oddílu 
zařazeni podle tohoto umístění (obdobně hráči z krajského nebo regionálního žebříčku, kteří 
přestupují v rámci kraje nebo regionu). 
 

ab) Hráči, kteří byli před přestupem na krajském (regionálním) žebříčku a přestoupili mimo svůj kraj 
(region), budou zařazeni svazem v novém působišti do žebříčku podle jeho podkladů, příp. po dodání 
podkladů přestupujícím hráčem (oddílem). 
 



ac) Hráči, kteří obnovili aktivní registraci po jejím zrušení oddílem nebo po zrušení oddílu (čl. 407.01 a 
407.02) a byli v posledním žebříčku v ČR. 
 

ad) Hráči s aktivní registrací u ČAST, kteří hráli v zahraničí s pozastavenou registrací a nejsou 
v žádném žebříčku v ČR, zařadí ČAST, příp. KSST nebo RSST do žebříčku podle předložených 
výsledků – ještě před prvním potvrzením na soupisky. 
Poznámka: Jestliže by hráč (oddíl) nedodal výsledky nebo jich nebyl dostatek podle metodiky pro 
sestavování žebříčků (ČR, kraj, region), může být hráč zařazen na soupisku jen podle bodu b).  
 
b) Zařazování hráčů pouze na jednu soupisku mateřského oddílu: 
 

ba) Hráči, kteří nejsou na žádném žebříčku v ČR, ani nesplňují podmínky pro toto zařazení (hráči-
začátečníci nebo nově zaregistrovaní po zrušení registrace). 
 

Poznámka: Po odehrání stanoveného počtu zápasů podle metodiky příslušného svazu budou 
dodatečně zařazeni do žebříčku v ČR a na odpovídající místo na soupisce. 
 

bb) Hráči, kteří přestoupili ze zahraničí a nebyli před přestupem registrováni u ČAST (většinou cizí 
státní příslušníci). 
 

Poznámka: Pokud oddíl prokáže jejich výkonnost (např. výsledky nebo zařazením na žebříčku + 
alespoň jeden výsledek musí být v novém oddílu v ČR), budou hráči dodatečně zařazeni do žebříčku 
v ČR a na odpovídající místo na soupisce. 
 

Hráči, kteří nejsou v žádném žebříčku, se zařazují na soupisku za žebříčkové hráče – před hráče na 
střídavý start. 
Pro splnění podmínky zařazení v žebříčku platí žebříčky dospělých i mládeže. 
Jakmile dojde k zařazení hráče do žebříčku, může oddíl požádat o schválení nových soupisek, na 
kterých bude hráč zařazen podle žebříčku. 
Doplňování soupisek je možné i v průběhu sezóny. Hráči, kteří startovali v zahraničí a hlásí přestup do 
oddílu v ČR, se musí navíc řídit příslušnou „Směrnicí ČAST“. 
Jestliže některý KSST nebo RSST bude, pro soutěže jím řízené, uplatňovat jiný způsob zařazování 
hráčů do žebříčků a na soupisky, nesmí tím ovlivnit zařazování hráčů na soupisky ligových družstev 
podle tohoto řádu (např. nezařazením hráčů do žebříčku). 
 
Článek 332.04 – nový článek 
 

332.04 
Pokud opožděné družstvo nezdůvodňuje zpoždění vyšší mocí, utkání se nehraje a vrchní rozhodčí 
přizná kontumační vítězství soupeři.  
Jestliže ale chtějí obě družstva utkání odehrát, vrchní rozhodčí zapíše ještě před začátkem tuto 
dohodu do zápisu o utkání a nechá ji podepsat vedoucím obou družstev. Podpisem dohody se obě 
družstva vzdávají možnosti podat námitky proti pozdnímu začátku utkání. 
 
Článek 334.03 – doplnění textu 
 

334.03 
Ztrátou bodu příslušného zápasu v utkání se postihují případy, kdy k zápasu (zápasům) některý hráč 
nenastoupí, nebo nastoupí s vybavením v rozporu s Pravidly stolního tenisu ČAST a byl předem na 
závadu upozorněn. 
Nenastoupí-li k zápasu v utkání družstev oba hráči, zápas se ruší a žádnému družstvu se do výsledku 
nezapočítává (v kladném ani záporném vyjádření). 
Případy, kdy k některému zápasu nebo celému utkání nastoupí hráč neoprávněně, se posuzují podle 
čl. 334.01 kontumací celého utkání. 
 
Článek 337 – změna a doplnění textu 
 

Článek 337. Práva a povinnosti vedoucího družstva  
Vedoucí družstva:  
a) musí být příslušníkem oddílu ČAST, 
b) je jedině oprávněn jednat za družstvo, 
c) je povinen odevzdat vrchnímu rozhodčímu předepsané doklady podle ustanovení čl. 329 tohoto 

řádu a předat sestavu družstva, 
d) v případě, že využije možnosti zařadit náhradníka, včas tento úmysl nahlásit vrchnímu 

rozhodčímu, není možno nahradit hráče ve chvíli, kdy byl již vyhlášen k dalšímu zápasu, 



e) je oprávněn být přítomen a podílet se na kontrole totožnosti hráčů družstva soupeře, kontrolovat 
soupisku soupeře i potvrzení o schválení hrací místnosti (pokud je pro příslušnou soutěž 
předepsáno), uplatnit námitky proti výsledkům kontroly a zjištěným závadám – před utkáním nebo 
kdykoli v jeho průběhu; během utkání si může vyžádat i opakovanou kontrolu totožnosti hráčů 
družstva soupeře, 

f) je povinen uzavřít dohodu o vrchním rozhodčím, nedostaví-li se delegovaný vrchní rozhodčí, 
g) je povinen pomáhat vrchnímu rozhodčímu při výchově hráčů svého družstva a odpovídá za jejich 

kázeň, 
h) je oprávněn upozornit vrchního rozhodčího na chyby rozhodčích jednotlivých zápasů, popř. 

navrhnout výměnu rozhodčího u stolu,  
i) je povinen podepsat zápis o utkání, 
j) v případě dopingové kontroly vyhovět požadavkům dopingového komisaře, 

k) je oprávněn požadovat na komisaři ČAST spolupráci při řešení sporů nebo při jednání s vrchním 
rozhodčím, pořadateli nebo vedoucím družstva soupeře.  

Článek 338.02 – změna textu 
 

338.02  
Delegovaný vrchní rozhodčí je povinen:  
a) dostavit se nejméně 20 minut před stanoveným začátkem utkání do hrací místnosti, aby mohl splnit 
své povinnosti před zahájením utkání,  
b) zkontrolovat před utkáním stav hrací místnosti a jejího vybavení (viz též čl. 114), popř. si vyžádat 
potvrzení o schválení hrací místnosti, pokud je předepsáno,  
c) provést losování utkání (pokud se losuje - viz čl. 328),  
d) převzít od vedoucích družstev sestavy a soupisky (ponechat si je u sebe do skončení utkání) a 
provést kontrolu totožnosti hráčů; nepřipustit ke hře  
- hráče, neuvedené na soupisce,  
- hráče, který by neprokázal totožnost a vedoucí družstva by nepodepsal prohlášení podle čl. 329.05 
a),  
- hráče, označené na soupisce značkou RP, pokud nepředloží registrační průkaz ČAST.  
 

Poznámka:  
1. Kontrolu totožnosti není potřeba provádět, pokud hráče osobně zná vrchní rozhodčí a vedoucí 
družstva soupeře.  
2. Jestliže některý hráč nemůže prokázat svou totožnost, ale je znám vedoucímu družstva soupeře, 
připustí jej vr. rozhodčí k utkání, uvede do zápisu tuto skutečnost a nechá ji podepsat vedoucímu 
soupeře.  
3. Kontrola totožnosti hráčů mladších 15 let - platí ustanovení v čl. 109.01, Poznámka 1,  
e) umožnit vedoucím kontrolu soupisky a totožnosti hráčů soupeře, umožnit vedoucímu družstva hostí  
kontrolu potvrzení o schválení hrací místnosti, pokud je to předepsáno, rozhodnout o případných 
námitkách,  
f) vyplnit zápis o utkání,  
g) řídit nástup družstev před zahájením utkání, 
h) určovat rozhodčí k jednotlivým zápasům. 
 

Poznámka: V ligových utkáních určí ke stolům rozhodčí zajištěné pořádajícím oddílem podle 
ustanovení čl. 336, odst. g); před zahájením je stručně instruuje.  
i) při turnajovém způsobu řídit všechna utkání celého turnaje,  
j) řídit průběh celého utkání v souladu s ustanoveními tohoto řádu, Pravidel ČAST a rozpisu soutěže,  
k) rozhodnout s konečnou platností o všech sporných případech (včetně připomínek vedoucích 
družstev ke způsobu rozhodování jednotlivých zápasů) podle Pravidel ČAST a ustanovení tohoto řádu 
a rozpisu soutěže,  
l) vést zápis o utkání s přesnými údaji podle ustanovení čl. 129,  
m) potvrdit převzetí odměny za řízení utkání na dokladu předloženém pořadatelem,  
n) spolupracovat s komisařem ČAST při výkonu jeho funkce. 
 

2. Změny v registračním a přestupním řádu 
 

Článek 406.02 – doplnění textu 
 

406.02 
Registrace musí být zrušena:  
a) při zániku oddílu, ve kterém je hráč registrován, 



b) při pozbytí platnosti podle čl. 405, body a) až d), nebyla-li obnovena, 
c) při ukončení činnosti příslušníka oddílu (např. úmrtí nebo ukončení působení cizince v oddílu). 
 
Článek 409.08 – doplnění textu 
 

409.08  
Ostatní členové, kteří nemají zaplacen evidenční poplatek, nemohou zejména: 
- vykonávat funkci trenéra dle čl. 322.01a) SŘ, 
- vykonávat funkci rozhodčího dle čl. 322.01b) SŘ, 
- podat přestup, 
- podat hostování ostatního člena (funkcionáře), 
- využívat práv členů ČAST. 
 
Článek 411.02 – doplnění textu 
 

411.02  
Regionální a krajské svazy sledují členskou základnu a mají přehled o hráčích a ostatních členech 
podle evidenčních seznamů, které jsou zveřejněny v registru ČAST. 
 
Článek 452.06 – změna textu 
 

452.06 
Nepřihlásí-li oddíl družstvo s právem účasti do dané soutěže, mohou všichni hráči, kteří byli členy 
základu družstva, hlásit přestup bez souhlasu mateřského oddílu a současně neplatí ustanovení 
článků 452.01. a 452.03. 
 
Článek 452.07 – nový článek 
 

457.07 
Nemůže-li být hráč uveden na žádné soupisce mateřského oddílu, může ohlásit přestup bez souhlasu 
mateřského oddílu a současně neplatí ustanovení článků 452.01 a 452.03. 
 
Článek 460.06 – doplnění textu 
 

460.06 
Žádost o střídavý start podávají prostřednictvím Registru ČAST oddíly a hráč ke svazu, který řídí 
soutěž, ve které má hráč startovat.  
Žádost oddíly podávají v termínu od 10.8. do 14.2.  
V žádosti se uvedou  
- jména mateřského a hostujícího oddílu,  
- identifikace hráče,  
- soutěž, ve které je hráč na soupisce v základu družstva,  
- další soutěže, ve kterých je hráč uveden na soupisce mateřského oddílu, 
- soutěže, ve kterých má již schválen střídavý start a 
- soutěž, ve které má hráč nastupovat na střídavý start v hostujícím oddílu. 
 
Článek 464.01 – doplnění textu 
 

464.01 
Přestupní poplatek za každý přestup nebo střídavý start je 300,- Kč za hráče staršího 18-ti let a 200,- 
Kč za hráče mladšího 18-ti let. Rozhodujícím datem pro určení věku je datum doručení přestupu 
příslušnému svazu. Poplatek za přestup ostatního člena, který byl takto evidován i v minulém 
závodním období je 0,- Kč. Poplatek za povolení hostování do jiného klubu je 200,- Kč. 
 
 
 

Poznámky  
 

1. Sjednocení názvosloví 
 

V textu Soutěžního řádu jsou uváděny výrazy „závodník“ a „hráč“. 
Pro sjednocení bude v SŘ na webu ČAST uváděn jen výraz „hráč“. 
V tištěném SŘ platném od 15.5.2012 i v navazujících Dodatcích jsou oba výrazy, což nemá vliv na 
obsah a význam tohoto dokumentu. 



 

2. Ligové soutěže družstev žen 2016/17 
 

Ligové soutěže družstev žen budou od sezóny 2016/17 hrány podle modelu, který byl schválen na 
konferenci a podpořen většinou ligových družstev 
-   extraliga – 10 družstev 
-   I. liga – 2 skupiny po 10 družstvech 
-  II. liga – 3 skupiny po 10 družstvech. 
V Soutěžním řádu bude tato organizace a navazující předpisy upraveny Dodatkem č.4. po konferenci 
ČAST 2016. 
 

 


