
Milí priatelia,   

Po Halmstade a po niekoľkých týždňoch vnútorných príprav by sme Vás radi informovali o prebiehajúcich 

projektoch a budúcich aktivitách. 

Školenie medzinárodných hlavných rozhodcov 

ITTF Oceánia a Komisia rozhodcov organizuje školenie medzinárodných hlavných rozhodcov v Brisbane 

od 25-28. októbra 2018. Pozvánka je publikovaná na stránke ITTF 

https://www.ittf.com/2018/06/02/invitation-brisbane-home-international-referees-school/ 

Zväzy by mali preposlať nominácie Wernerovi Thurymu w.thury@oettv.org do 31.7 2018. 
 
Skúšky na medzinárodných rozhodcov 2018 
 
Komisia rozhodcov ITTF gratuluje a víta 425 nových medzinárodných rozhodcov. Plný zoznam je k 
dispozícií:  https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2018/06/2018- New-IUs.xlsx  
 
Príručka pre rozhodcov a hlavných rozhodcov 
 
Komisia rozhodcov ITTF prepracovala obe príručky a nové verzie budú zverejnené v roku 2019. Ak máte 
pripomienky alebo návrhy, neváhajte nás prosím kontaktovať a prepošlite nám Vaše návrhy.  
 
Rozhodcovia pri stole – nový prístup 
 
Od začiatku roka 2017 sa zmenil herný formát okruhu World Tour, a na základe toho Komisia rozhodcov 
ITTF zaviedla nový prístup k rozhodcom, z dôvodu prispôsobenia sa novej situácii, ale zároveň aby sa 
dosiahli aj nasledovné ciele: 
 

- Práca rozhodcov je súčasťou profesionálnej prezentácie stolného tenisu 
- Očakáva sa, že úroveň podujatia je vo vzájomnom vzťahu s kvalitou rozhodovania. Hlavnú súťaž 

svetových majstrovstiev a World Tour budú rozhodovať vybraní najlepší rozhodcovia 
- Rozhodcovia na významných podujatiach ITTF by nemali míňať svoje vlastné súkromné peniaze, 

kvôli rozhodovaniu na najvyššej úrovni 
- Rozhodcovia musia byť prítomní v hracom priestore počas celého hracieho dňa, na ktorý boli 

nominovaní 
- Ubytovanie pre rozhodcov bude poskytované len počas dní, kedy rozhodujú a jeden deň pred a po 
- Cestovné náklady pre rozhodcov, ktorí rozhodujú vo finálové dni významných podujatí budú 

uhradené 
- Zreteľný kariérny postup pre rozhodcov by mal motivovať rozhodcov pri ich práci a výkone 

 
Uvedený prístup bude aplikovaný počas nasledovných turnajoch v roku 2018: 
 

- Europe Top 16, Montreux 
- German Open, Bremen  
- Hongkong Open, Hongkong 
- Korean Open, Daejeon 
- Australian Open, Geelong 
- Bulgaria Open 
- Czech Open, Olomouc  
- Swedish Open, Stockholm 
- Austrian Open, Linz  

Po Australian Open bude uvedený prístup zhodnotený a následné kroky budú vypracované v roku 2019. 
V prípade pripomienok, alebo návrhov, ich prosím prepošlite do 31.7.2018. 

https://www.ittf.com/2018/06/02/invitation-brisbane-home-international-referees-school/
mailto:w.thury@oettv.org
https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2018/06/2018-%20New-IUs.xlsx


Uniforma rozhodcov 

Firma Li Ning je oficiálnym sponzorom oblečenia rozhodcov ITTF od roku 2018 do 2020, počnúc 
majstrovstvami sveta v roku 2018. Oblečenie bude distribuované systematicky tak, aby všetci rozhodcovia 
a hlavní rozhodcovia  na všetkých nasledujúcich  podujatiach ITTF obdržali určený odev, vrátane svetového 
okruhu, svetových pohárov, mládežníckeho okruhu a mládežníckych majstrovstiev atď.  

Komisia rozhodcov ITTF sa spoločne rozhodla používať nasledovnú uniformu: 

 

Rozhodcovia pri stole: 
 

- Bledomodré Li Ning tričko 
- Čierne nohavice 

 
Hlavní rozhodcovia: 
 

- Tmavomodré Li Ning tričko 
- Khaki nohavice 

 
Bolo taktiež dohodnuté, že spolu s novými uniformami už nebudú potrebné menovky, ani odznaky ITTF. 
Zložky s oblečením budú dostupné na podujatiach.  
 
V prípade chladného počasia, rozhodcovia si môžu obliecť rozhodcovské sako, avšak bez akéhokoľvek 
loga na vonkajšej strane saka.  
 



V súčasnosti je nová uniforma k dispozícii len pre medzinárodných rozhodcov a medzinárodných hlavných 
rozhodcov. Na podujatiach, na ktorých nová uniforma nebude distribuovaná, sa nová uniforma použije len 
ak všetci medzinárodní rozhodcovia ju už obdržali, inak sa použije stará uniforma (nohavice môžu byť khaki 
alebo čierne, kravata/šatka alebo bez – závisí na rozhodnutí hlavného rozhodcu). 
 
Úlohou hlavného rozhodcu je informovať rozhodcov o uniforme prostredníctvom bulletinu pre rozhodcov.  
 
Národné zväzy sa môžu rozhodnúť, či prijmú novú uniformu. Oddelenie marketingu ITTF požiada firmu Li 
Ning, aby pripravila ponuku pre národné zväzy, avšak predpokladá sa, že nové tričká pre zväzy nebudú 
môcť poskytnúť skôr ako v roku 2020.   
 
Systém Multi Ball 
 
ITTF sa rozhodlo realizovať systém „Multi Ball“ (zásobník) na okruhu World Tour 2018 od prvého kola 
hlavnej súťaže najviac na štyroch stoloch. 
 
Systém „Multi Ball“ znamená, že asistent rozhodcu má určité množstvo loptičiek a hádže ich hráčovi medzi 
výmenami počas zápasu a hráči ich už nebudú zbierať zo zeme (loptičky, ktoré skončia v sieťke sa môžu 
opätovne použiť).  
 
Postup 
 

- Pred zápasom môžu hráči voľne vyberať 20 loptičiek z približne 30-tich 
- Krabica s vybranými loptičkami ostáva na stolíku asistenta rozhodcu počas celého zápasu 
- Asistent rozhodcu hádže loptičku hráčovi, ktorý podáva pred každým podaním (okrem prípadu, 

kedy hráč môže loptičku zdvihnúť sám) 
- Nové roboty, ktoré budú automaticky hádzať loptičky a budú ovládané asistentom rozhodcu môžu 

byť testované a použité na podujatiach okruhu World Tour v budúcnosti 
- Po odohraní výmeny a po tom, ako sa loptička dotkla zeme, zberači na zadnej strane kurtu behom 

z jedného rohu do druhého zdvihnú loptičku. Riaditeľ súťaže a hlavný rozhodca môžu rozhodnúť, 
že loptičky budú zbierané len po 6 odohraných bodoch.  

- Loptičky sú zbierané holými rukami a následne sa odložia do nádob, ktoré budú pripravené 
v každom rohu hracieho kurtu 

- Všetky pozbierané loptičky budú vrátené asistentovi rozhodcu iba počas prestávky medzi setmi 
 
Prosím posielajte pripomienky, spätnú väzbu, správy rozhodcov, keďže na základe toho, získavame bližšie 
informácie ...  
 
 
 
 


