Informácie pre rozhodcov
Oblečenie rozhodcov
Od roku 2018 do stolného tenisu vstúpila firma Li Ning ako sponzor oficiálneho oblečenia rozhodcov
a hlavných rozhodcov ITTF. Do roku 2020 , počínajúc od majstrovstiev sveta v stolnom tenisu v roku
2018 sa oblečenie rozhodcov systematicky mení, až kým všetci rozhodcovia nebudú mať nové
oblečenie. V prvom rade sa začalo hlavnými podujatiami ITTF vrátane World Tour, svetových
pohárov mládeže Junior Circuit, a pod.
Komisia rozhodcov ITTF (URC ITTF) sa rozhodla používať v budúcnosti nasledujúcu uniformu:
rozhodca: svetlo modrá košeľa Li Ning (polokošela), čierne nohavice
hlavný rozhodca: tmavo modrá košeľa Li Ning, khaki nohavice
Bolo dohodnuté, že menovky a ITTF odznak na tričkách už nie sú potrebné.
V prípade, že počasie bude chladné, rozhodcovia môžu použiť sako, pričom toto nie je označené
logom sponzora.
V súčasnosti je táto uniforma predpísaná len pre medzinárodných rozhodcov a medzinárodnýcjh
hlavných rozhodcov. Pri súťažiach, na ktoré rozhodcovia ešte nedostali novú uniformu, môžu
používať pôvodnú, doteraz schválenú uniformu.
Pokiaľ nebudú mať všetci rozhodcovia novú uniformu, musia použiť starú uniformu (nohavice by
mohli byť khaki alebo čierne, kravata / šatka záleží na rozhodnutí hlavného rozhodcu).

Na základe rozhodnutia URC ITTF, aj komisia rozhodcov SSTZ rozhodla, že postupne prejde na nové
oblečenie rozhodcov. Zakúpila a dala potlačiť obdobné tričká aj pre rozhodcov SSTZ (viď foto) a
začne ich postupne uvádzať do života.
Hlavný rozhodca: tmavomodré tričko, khaki nohavice
Rozhodca: svetlomodré tričko, čierne nohavice
Prvýkrát budú použité na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov koncom februára 2020 a postupne
na ostatných medzinárodných a významných podujatiach organizovaných SSTZ. Okrem toho komisia
rozhodcov dáva možnosť hlavným rozhodcom a rozhodcom na všetkých turnajoch a majstrovských
súťažiach možnosť si objednať a zakúpiť uvedené tričká (cena cca 12 €).

Rozhodcovia ktorí majú záujem si zakúpiť uvedené tričká musia zaslať požiadavku na e-mailové
adresy sstz6@sstz.sk a stanislavsladkovic@gmail.com do 15.3.2020 aj s uvedením či sa jedná o tričko
hlavného rozhodcu, alebo rozhodcu a ich počet.

Zvýšenie odmien pre rozhodcov na World Tour turnajoch.
Od 1.1.2017 sa zmenil formát turnajov World Tour Events. Aj komisia rozhodcov ITTF URC začala
pripravovať nový prístup, aby sa rozhodcovia na týchto podujatiach mohli prispôsobiť novým
požiadavkám, a dôraz bol položený na nové ciele:
Hráči musia byť plnohodnotne súčasťou profesionálnej prezentácie stolného tenisu.
Očakáva sa, že tomuto sa musia prispôsobiť aj rozhodcovia, aby ich činnosť bola tiež prispôsobená
profesionálnym výkonom hráčov. A na semifinálové a finálové zápasy by mali byť vyberaní najlepší
rozhodcovia.
Rozhodcovia , ktorí sú vybraní na hlavnú súťaž uvedených turnajov, by nemali utácať súkromné
peniaze za pobyt na vrcholných turnajoch. Musia byť prítomní a k dispozícii hlavnému rozhodcovi na
turnaji počas celého dňa,, ak sú na túto súťaž nominovaní. Pobytové náklady pre nominovaných
rozhodcov budú poskytnuté iba na pracovné dni a jeden deň pred a jeden deň po turnaji. Denný
príspevok pre rozhodcov musí byť prispôsobený úrovni podujatia. Takisto cestovné náklady pre pre
nominovaných rozhodcov musia byť refundované. Tieto nové pravidlá pre odmeňovanie rozhodcov
musia byť motivačné pre budovanie si rozhodcovskej kariéry a zvyšovanie si kvalifikácie.
Tento prístup budeme postupne aplikovať aj v podmienkach SSTZ a hľadať optimálne možnosti
odmeňovania rozhodcov SSTZ na základe kvality a zásluhovosti tak, aby boli motivačné pre neustále
zvyšovanie kvality ich práce a vzdelávanie sa.
Vzhľadom k tomu, že na uvedené turnaje sú vyberaní a nominovaní predovšetkým skúsení
medzinárodní rozhodcovia a na vybrané turnaje a majstrovstvá takmer výlučne rozhodcovia s modrým
odznakom, aj komisia rozhodcov SSTZ bude klásť dôraz na získanie nových mladých rozhodcov
ovládajúcich anglický jazyk, na ich vzdelávanie a získanie praxe a postupne získanie licencie
medzinárodného rozhodcocu. A spomedzi nich vytipovať a pripraviť ich na získanie modrého
odznaku, čo je základným predpokladom rozhodovania na najvýznamnejších turnajoch a
majstrovstvách. Tieto kritériá budú uplatnené už pri výbere uchádzačov o skúšky medzinárodných
rozhodcov v r. 2020.

Viacloptičkový systém
Od roku 2018 sa ITTF rozhodla zaviesť systém "Multi Ball" pre turnaje World Tour a to od
prvého kola hlavnej súťaže a maximálne pre štyri hracie stoly.
Systém "Multi Ball" znamená, že asistent rozhodcu má určitý počet loptičiek a po skončení výmeny
hodí ďalšiu loptu podávajúcemu. Hráči nebudú dvíhať loptičky zo zeme, s výnimkou, keď lopta po
skončení výmeny zostala na stole.
Postup: Pred každým zápasom si hráči môžu vybrať 20 loptičiek z približne 30 ponúkaných loptičiek.
Nádoba obsahujúca vybrané loptičky zostáva na stolíku asistenta rozhodcu počas celého zápasu.
Asistent rozhodca hodí ďalšiu loptičku podávajúcemu hráčovi (okrem prípadov, keď si hráč zobral
loptičku, ktorá zostala na stole).
Nové roboty na vyhodenie loptičiek aktivované asistentom rozhodcu sú testované a budú odskúšané
na vybraných turnajoch.
Akonáhle sa skončila výmena a lopta sa dotkla podlahy, zberači loptičiek loptičku zoberú a zdržujú
sa na koncových stranách kurtu a počas prestávok ich doručia asistentovi rozhodcu.
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