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PŘÍLOHA - A
SPRÁVNÝ POSTUP PŘI PRÁCI S POČÍTADLEM
1. Před zahájením zápasu nastavte ukazatele stavu tak, aby neukazoval žádný stav bodů ani sad (obr.č.1). V utkání 
družstev zkontrolujte, že stav zápasů v utkání je správně vykázán. 

Obr. č. 1 
2. Když hráči přijdou do hracího prostoru, nastavte ukazatele stavu sad na 0 - 0 ( obr.č.2 ). 

Obr. č. 2 
3. Když jsou hráči připraveni, po rozehrání, rozhodčí ohlásí "NULA - NULA", ukažte na prvého podávajícího a uvede 
jeho jméno. V utkání družstev můžete uvést jméno hráče nebo družstva nebo obojí. Nastavte ukazatele stavu bodů na 0
-0 (obr.č.3). 

Obr. č. 3 
4. Na konci sady, rozhodčí ohlásí vítěze a dosažený stav sad. Ponechte ukazatel stavu s konečným stavem bodů a 
neměňte ani stav sad (obr. č 4). 

Obr. č. 4 
5. Těsně před tím, než se hráči vrátí k hře v další sadě, nastavte ukazatele stavů bodů na "prázdný stav" a změňte 
příslušný ukazatel stavu sad tak, aby ukazoval výsledek předchozích sad (obr. č. 5). 

Obr. č. 5 
4. Nastavte ukazatel stavu bodů na 0:0, jakmile rozhodčí tento stav ohlásí. Nezapomeňte přemístit žluté a bílé karty 
(obr. č.6). 

Obr. č. 6 
5. Po ukončení zápasu nechte ukazatel stavu tak, aby ukazoval konečný stav bodů v sadě a předchozí stav sad (obr. č. 
7). 

Obr. č. 7 
6. Před odchodem z hracího prostoru nastavte ukazatel skóre do původní polohy ( Obr. č. 1 ) 
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PŘÍLOHA - B
SIGNÁLY RUKOU
Rozhodčí by měl, navíc k oznámenému stavu zápasu, užívat jasné a správné signály rukou, aby zvýraznil svá 
rozhodnutí. 

Nejpoužívanější signály rukou: 
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Příloha "C" - Kodex rozhodčího
1. Rozhodčí, zejména jsou-li oblečeni v předepsaném oblečení, jsou vyslanci sportu, Mezinárodní federace stolního 
tenisu (ITTF) a svých národních svazů a asociací. Pri mezinárodních soutěžích jsou hosty pořádající asociace a musí 
respektovat její tradice a zvyky. Následující pravidla, jejichž výčet není úplný, mají být jakousi zapamatovatelnou 
pomůckou pro rozhodčí, jakým způsobem vystupovat a kterým by měla být věnována speciální pozornost.

2. Rozhodčí stolního tenisu by měl :

• studovat a znát všechna pravidla, povinnosti a postupy vyžadované při soutěži, kterou rozhoduje, 
• být v dobré fyzické kondici a mít dobré zrakové a sluchové schopnosti, 
• oblékat oficiální oděv rozhodčího a udržovat jej i sebe v čistotě, 
• pohotově rozhodovat o všech relevantních skutečnostech, 
• udržovat přísnou nestrannost a zabránit jakémukoliv vztahu s hráči nebo trenéry, který by mohl vnést 

pochybnost o jeho nestrannosti, 
• informovat o všech případech, které je nevztahují do jeho rozhodovací kompetence vrchního rozhodčího 

anebo jiného příslušného soutěžního funkcionáře, 
• za všech okolností vystupovat etickým a profesionálním způsobem, respektovat pravomoci a zájmy 

vrchního rozhodčího, organizátorů a dalších soutěžních funkcionářů, hráčů a veřejnosti. 

3. Rozhodčí stolního tenisu by neměl:

• rozebírat sporné soutěžní události anebo jiné skutečnosti spojené s výkonem svých pravomocí s hráči, 
diváky nebo sdělovacími prostředky, avšak musí o nich informovat vrchního rozhodčího a soutěžní 
(turnajový) výbor, 

• přijímat osobní dary od hráčů, trenérů a družstev, které mají peněžní hodnotu. Dary od organizátorů 
všem rozhodčím jsou přípustné. 

• před zápasem v den, kdy má rozhodovat, požívat alkoholické nápoje, aplikovat drogy nebo léky, které 
mohou ovlivnit výkon jeho rozhodování, 

• veřejně kritizovat jiné rozhodčí anebo jinak znevažovat sport. 

Vzhledem k tomu, že ITTF žádá vysoce profesionální chování od hráčů, žádá totéž profesionální chování i od svých 
licencovaných rozhodčích účastnících se sportovních akcí, které jsou podporovány nebo schváleny ITTF. Rozhodčí s 
mezinárodní licencí, kteří nebudou respektovat zmíněná pravidla, mohou být předmětem disciplinárního šetření. 

Tento Kodex bude uplatňován i na rozhodčí působící v rámci soutěží řízených nebo podporovaných ČAST. Závažná 
provinění proti Kodexu bude posuzovat KR ČAST v disciplinárním řízení. 
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