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SMERNICA SSTZ - ODMENY A NÁHRADY ROZHODCOM STOLNÉHO TENISU

Článok 1.
ODMENY A NÁHRADY
PODUJATIACH

ROZHODCOM

PRI

JEDNORAZOVÝCH

1.1.
Hlavný rozhodca, jeho zástupcovia a rozhodcovia majú nárok na odmenu pri jednorazových
medzinárodných podujatiach podľa príslušnej smernice pre dané podujatie (WTT).
1.2.
Hlavný rozhodca, jeho zástupcovia a rozhodcovia majú nárok na odmenu pri jednorazových
podujatiach (turnajoch) podľa nasledovnej tabuľky :
Skupina 1. = medzinárodné turnaje, majstrovské podujatia, turnaje ITTF a ETTU vo
všetkých vekových kategóriách, majstrovstvá SR dospelých, turnajový spôsob
extraligy všetkých vekových kategórií.
Skupina 2. = Majstrovstvá SR mládeže, vrátane slovenského pohára mládeže
(ďalej len SPM), ostatné turnaje a podujatia organizované SSTZ. Majstrovské
podujatia a turnaje dospelých a mládeže organizované na úrovni krajov a
okresov, vrátane regionálneho a krajského pohára mládeže

Doba trvania v jednom
dni

Skupina
1

Skupina
2

do 8 hodín

35 €

25 €

nad 8 hodín

40 €

30 €

Poznámka: Uvedené sumy platia aj pre podujatia organizované inými organizáciami
(SAUŠ, SAŠŠ, SPV, agentúry...) pokiaľ rozhodcov zabezpečuje SSTZ, ak organizátor
nenavrhne vyššie sumy.

1.3.
Príplatky za činnosti, vykonané pri príprave, resp. vyhodnotení stretnutia alebo turnaja.
Hlavný rozhodca a jeho zástupcovia okrem základných sadzieb odmien (viď čl. 1.2.) majú
nárok na príplatky podľa nasledovnej tabuľky :
Príplatky za činnosť hlavnému rozhodcovi a
jeho zástupcovi

Skupina
1

a) za spracovanie časového plánu a
a jeho včasné zaslanie usporiadateľovi
b) za každé vyžrebovanie počas turnaja
c) za spracovanie správy a výsledkov o priebehu
turnaja

Skupina
2

15 €

10 €

3€

3€

10 €

5€

Odmeny podľa bodov a), b) a c) patria len hlavnému rozhodcovi. Zástupcovi hlavného
rozhodcu patrí odmena podľa bodu b) len vtedy, ak žrebovanie sám vykonal. Podľa bodu a)
patrí odmena aj za spracovanie časového plánu rozhodcov a ich delegovanie na jednotlivé
zápasy.
V správe o priebehu súťaže je HR povinný uviesť aj mená rozhodcov s ich stručným
hodnotením. Hlavný rozhodca má nárok na odmenu za dva dni pred začiatkom turnaja.
Zástupcovia hlavného rozhodcu, Umpire manager, CALL AREA a Racket control majú
nárok na odmenu aj za deň pred začiatkom turnaja.

Článok 2.
ODMENY
A
PODUJATIACH

NÁHRADY

ROZHODCOM PRI DLHODOBÝCH

2.1
Hlavný rozhodca a rozhodcovia majú nárok na odmenu pri dlhodobých podujatiach podľa
nasledovnej tabuľky:

Skupina 1.

= stretnutia ITTF, ETTU a iné medzinárodné stretnutia organizované SSTZ,
= stretnutia podujatí celoštátneho charakteru a nemajstrovských
podujatí dospelých organizovaných SSTZ a klubmi

Skupina 2.
= stretnutia podujatí riadených regionálnymi, krajskými a okresnými
STZ a nemajstrovských podujatí regionálneho, krajského a okresného charakteru
Odmena za stretnutie

Skupina
1

Skupina
2

Hlavný rozhodca

25 €

20 €

Rozhodca pri stole

20 €

15 €

Ak sa dlhodobá súťaž, alebo jej časť hrá turnajovým spôsobom, odmeny rozhodcom sa
vyplatia podľa čl.1.2. Turnajový spôsob dlhodobej súťaže musí byť jasne definovaný
v rozpise súťaže.
Komisia rozhodcov SSTZ (ďalej len „KR SSTZ“) deleguje hlavných rozhodcov na
stretnutia extraligy mužov a žien. Odmeny hlavným rozhodcom, vrátane cestovného
vypláca SSTZ po skončení jesennej časti a odvetnej časti extraligy mužov a žien.
Rozhodcov pri stole na domáce stretnutia extraligy a 1. ligy mužov a žien deleguje KR
SSTZ spravidla na návrhy klubov a vlastného výberu. Odmeny rozhodcom pri stole v
extralige a 1. Lige i iných vypláca domáci klub.
V prípadoch, že stretnutie rozhodujú dvaja rozhodcovia, jeden z nich musí byť
určený za hlavného rozhodcu a na začiatku stretnutia a predstavený obidvom
družstvám.

Článok 3.
CESTOVNÉ NÁKLADY
3.1
Rozhodca má nárok na preplatenie cestovných nákladov na podujatia v zahraničí v zmysle
platnej Ekonomickej smernice SSTZ, pokiaľ cestovné rozhodcom nie je hradené v zmysle
predpisov ITTF a ETTU organizátorom. Náhradu je možné poskytnúť po predložení
platného cestovného lístka. V prípade použitia vlastného motorového vozidla je možné
náhrady cestovných výdavkov poskytnúť bez dokladov len do výšky ceny vlakového, resp.
autobusového lístka. V prípade použitia vlastného motorového vozidla hlavným rozhodcom,
zástupcom hlavného rozhodcu alebo minimálne 2 rozhodcami, je možné majiteľovi
motorového vozidla na návrh KR SSTZ vyplatiť náhradu za použitie súkromného vozidla v
zmysle platných predpisov – sadzba za 1 km podľa platnej ekonomickej smernice SSTZ
(max. do 300,- €). O použití lietadla rozhodne na návrh predsedu komisie rozhodcov
predseda SSTZ alebo generálny sekretár. Letenka bude preplatená maximálne do výšky
300,- €. V individuálnych prípadoch o poskytnutí príspevku na cestovné rozhodne na návrh
predsedu KR SSTZ predseda SSTZ alebo generálny sekretár.
Administráciu zabezpečuje komisia rozhodcov a cestovné náhrady budú prednostne
vyplácané na účet.
3.2
Rozhodcom ku stolom delegovaným na turnaje a stretnutia v rámci SR budú cestovné
náklady vyplácané v súlade s Ekonomickou smernicou SSTZ. Rozhodcom v mieste
trvalého bydliska patrí paušálna cestovná náhrada vo výške ceny lístka MHD (2x1€).
Článok 4.
OBLEČENIE ROZHODCOV
Súčasťou kvalitnej práce rozhodcov a ich úspešnej reprezentácie doma aj v zahraničí je aj
ich jednotné
a jednoznačne identifikovateľné oblečenie. V záujme zjednotenia
rozhodcovského oblečenia rozhodcovská komisia ITTF schválila od 1. januára 2005
jednotné farebné kombinácie uniforiem rozhodcov pôsobiacich na vrcholných podujatiach
ITTF. V zmysle pokynov ITTF môžu rozhodcovia na podujatiach ITTF nosiť svoje národné
uniformy, alebo uniformu medzinárodného rozhodcu ITTF. ITTF priebežne modifikuje
oblečenie rozhodcov na podujatiach organizovaných ITTF. V rámci podujatí organizovaných
SSTZ je rozhodca povinný nosiť uniformu rozhodcu SSTZ alebo uniformu medzinárodného
rozhodcu ITTF, pokiaľ nie je stanovené inak. V súlade s usmernením KR ITTF rozhodla
Komisia rozhodcov SSTZ o používaní alternatívneho oblečenia rozhodcov v súlade
s usmernením KR ITTF. Rozhodca pri stole: bledomodrú polokošeľu s nápisom rozhodca
SSTZ a čierne nohavice (sukňu). V prípade chladnejšieho počasia bledomodrú polokošeľu,
bledomodrú mikinu s nápisom rozhodca alebo tmavomodré sako s odznakom rozhodcu
SSTZ alebo ITTF, bez kravaty. Hlavný rozhodca: tmavomodrú polokošeľu s nápisom Hlavný
rozhodca SSTZ a čierne nohavice (sukňu). V prípade chladnejšieho počasia tmavomodrú
polokošeľu, tmavomodrú mikinu s nápisom Hlavný rozhodca SSTZ alebo tmavomodré sako
s odznakom rozhodcu ITTF alebo SSTZ, bez kravaty.

Článok 5.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
5.1
Odmenu môžu dostať len rozhodcovia, ktorí majú platný rozhodcovský preukaz stolného
tenisu a vykonávajú funkciu v predpísanom úbore.
5.2
Za medzinárodnú akciu sa považuje len tá akcia, ktorá je schválená SSTZ ako
medzinárodná. Pri ostatných akciách s medzinárodnou účasťou sa odmeny rozhodcom
vyplácajú ako pri národných podujatiach.
5.3
Rozhodcom v kvalifikácii o postup do vyššej majstrovskej súťaže patrí odmena podľa tej
súťaže, pre ktorú je kvalifikácia vypísaná.
5.4
Dobou činnosti rozhodcu sa rozumie nielen doba keď rozhoduje, ale celá doba, po ktorú je k
dispozícii hlavnému rozhodcovi v hracej miestnosti.
5.5
Ak rozhodca rozhoduje v rámci jedného dňa viac stretnutí patrí mu odmena podľa tejto
smernice za každé z nich (nevzťahuje sa to na prípady ak stretnutia sú v rámci turnaja).
5.6
Ostatným členom rozhodcovského zboru ( členovia pracovných komisií, zapisovateľ, hlásateľ
a pod.) pokiaľ sú menovaní, patrí rovnaká odmena ako rozhodcovi.
5.7
V prípade, že sa delegovaný rozhodca nedostaví, odmena patrí rozhodcovi, ktorý
činnosti vykonal.
5.9
Odmeny rozhodcom vypláca usporiadateľ na základe dohody zásadne po
skončení podujatia.
5.10
Ak podujatie trvá viac ako 5 hodín a usporiadateľ nezabezpečí rozhodcom stravu, patrí
rozhodcom stravné podľa hospodárskych smerníc SR.

Článok 6.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Smernica nadobúda účinnosť dňom 1.1.2022. Jej účinnosťou sa rušia všetky doteraz platné
predpisy o odmenách a náhradách rozhodcom stolného tenisu.

