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1. ROZHODCOVIA
Nábor, vzdelávanie a dohľad nad rozhodcami, alebo inak autoritami, je v kompetencii Rozhodcovskej komisie
ITSF v spolupráci s členskými federáciami. Federácie majú právo vyškoliť a certifikovať nových ITSF rozhodcov
podľa programu predloženého Rozhodcovskou komisiou ITSF, ktorá má rozhodujúce slovo pri určovaní kategórie
a spôsobilosti rozhodovať na turnajoch ITSF.

1.1. Ako sa stať rozhodcom
Každý, kto má záujem stať sa oficiálnym rozhodcom ITSF musí byť členom členskej federácie
ITSF. Celý proces sa začína povinnou účasťou na schválených rozhodcovských školeniach, ktoré sa
spravidla konajú na väčšine hlavných turnajoch ITSF, nasleduje zloženie písomnej skúšky
a ohodnotenie schopností.

1.1.1. Školenie
Školenie nového rozhodcu zahŕňa naučenie sa všeobecných pravidiel, identifikáciu
búchania a otrasov, hlásenie resetov a ďalšie podobné porušenia pravidiel ako aj procedúry
správneho zastavenia hry. Je nevyhnutné, aby rozhodcovia dostatočne poznali pravidlá, aby
okamžite rozpoznali ich porušenia a aby boli rozhodní a istí pri uplatňovaní trestov za ich
porušenie.

1.1.2. Testovanie
Po skončení vzdelávacej a tréningovej časti školenia nasleduje písomný test, ktorý určí či
má kandidát dostatočné vedomosti pravidiel.

1.1.3. Hodnotenie
Ak kandidát uspeje v písomnom teste, bude pridelený rozhodovať zápas spolu s rozhodcom
kategórie národný rozhodca alebo vyššej na hodnotenie a určenie kategórie. Novo
certifikovaní rozhodcovia budú povýšení do vyššej kategórie Rozhodcovskou komisiou
ITSF na základe ich skúsenosti a výkonu.
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2. KATEGÓRIE ROZHODCOV
Rozhodcovská komisia ITSF určila nasledovné kategórie rozhodcov:
§ Asistent rozhodcu
§ Regionálny rozhodca
§ Národný rozhodca
§ Medzinárodný rozhodca*
§ Medzinárodný rozhodca**
Federácie by mali v počiatočnej fáze udeliť kategóriu Asistent rozhodcu novým kandidátom kým nebudú náležite
ohodnotení a povýšení do náležitej kategórie na základe skúseností a schopností. Každá federácia je oprávnená
udeliť kategórie po Národného rozhodcu a môže požiadať Rozhodcovskú komisiu, aby bola udelená kategória
vyššia.

2.1. Asistent rozhodcu
Asistent rozhodcu nemôže rozhodovať zápasy bez prítomnosti rozhodcu vyššej kategórie pri stole.
Asistenti sú považovaní v zácviku kým nebudú náležite ohodnotení a povýšení do vyššej kategórie
na základe skúseností a schopností.

2.2. Regionálny rozhodca
Regionálny rozhodca môže rozhodovať zápasy bez prítomnosti rozhodcu vyššej kategórie na
turnajoch ITSF Pro Tour vo svojej geografickej oblasti. Regionálny rozhodca nemôže rozhodovať
na turnajoch úrovne Masters, International alebo World Championship Series bez prítomnosti
rozhodcu vyššej kategórie a podľa tabuľky nižšie. (pozri 3.6.)

2.3. Národný rozhodca
Národný rozhodca môže rozhodovať zápasy bez prítomnosti rozhodcu vyššej kategórie na všetkých
turnajoch ITSF, vo svojej krajine a geografickej oblasti s výnimkou turnajov World Championship
Series a podľa tabuľky nižšie(pozri 3.6.)

2.4. Medzinárodný* a Medzinárodný** rozhodca
Kategórie Medzinárodný rozhodca * a Medzinárodný rozhodca ** sú udelené Rozhodcovskou
komisiou ITSF berúc do úvahy mnoho faktorov. Tieto faktory zahŕňajú celkovú znalosť pravidiel,
autoritu pri stole, rešpekt hráčov a ostatných rozhodcov. Medzinárodní rozhodcovia môžu
rozhodovať na turnajoch ITSF všetkých úrovní bez obmedzenia.
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3. ROZHODOVANIE ZÁPASOV
Je nevyhnutné, aby rozhodcovia mohli rozhodovať zápasy na turnajoch a tak pomohli vytvoriť a zabezpečiť
fairové prostredie pre súťažiacich. Rozhodovanie zápasov je obdivuhodná zodpovednosť, ktorá je prospešná
a napĺňajúca.

3.1. Prístupnosť- dostupnosť na turnajoch
Keď sa oficiálny rozhodca prihlási do turnaja ITSF bude automaticky pridaný do zoznamu
rozhodcov dostupných na rozhodovanie počas turnaja. Ak nie je rozhodca prihlásený do žiadnej zo
súťaží v daný deň, je považovaný za nedostupného, ak nie je uvedené ináč.

3.2. Povinnosť rozhodovať
Rozhodca ITSF je povinný rozhodovať zápasy, ktoré mu boli pridelené, avšak môže byť
ospravedlnený z nasledujúcich príčin:
•
•
•
•

Ak bol rozhodca vyhlásený alebo v blízkej dobe bude vyhlásený na zápas.
Ak rozhodca práve dohral zápas a želá si opustiť turnajové priestory.
Ak je blízky vzťah medzi rozhodcom a niektorým z hráčov.
Akýkoľvek dôvod, ktorý je považovaný za platný Rozhodcovskou komisiou, turnajovým riaditeľom
alebo hlavným rozhodcom.

3.2.1. Trest za odmietnutie rozhodovania
Pri prvom odmietnutí rozhodovania bez udania platného dôvodu bude rozhodca
upozornený. Pri ďalšom upozornení pozastaví Rozhodcovská komisia rozhodcovskú
licenciu a môže anulovať rozhodcovský status. Trest a doba pozastavenia licencie bude
určená Rozhodcovskou komisiou. Rozhodca dostane dostatočný čas na podanie odvolania.

3.3. Správanie sa rozhodcov
Rozhodcovia by sa nemali zapájať do sporov s hráčmi alebo ich vyprovokovať k agresívnemu
správaniu. Oficiálni rozhodcovia musia ukázať ukážkové správanie a rešpekt k hráčom, divákom,
organizátorom turnaja, médiám a k ostatným rozhodcom. Presnejšie, rozhodcovia musia
prezentovať stolný futbal spôsobom, ktorý budí rešpekt a profesionalitu.

3.4. Správania voči rozhodcom
Všetci rozhodcovia majú právo byť rešpektovaní na pozícii, ktorú zastávajú a nemalo by im byť
bránené žiadnym spôsobom vykonávať ich povinnosti na turnaji. Hráči, ktorí nesprávne
spochybňujú rozhodcu alebo sa k nemu správajú bez rešpektu, ich správanie bude predmetom
disciplinárneho konania podľa pravidiel Disciplinárnej komisie.

3.5. Nestrannosť rozhodcu
Všetci rozhodcovia musia byť nesmierne fairoví a nestranní, keď rozhodujú zápasy. Každá zaujatosť
alebo preferovanie jednej strany nebude tolerované a bude riešené veľmi vážne.

3.5.1. Nahlásenie rozhodcu pre zaujatosť
Tím alebo hráč, ktorý má pocit, že sa stal obeťou zaujatého rozhodnutia rozhodcu, môže
podať sťažnosť na Rozhodcovskú komisiu ITSF do jedného mesiaca od incidentu.
Rozhodcovská komisia posúdi sťažnosť a predloží ju Disciplinárnej komisii, ak si to bude
situácia vyžadovať.

3.5.2. Trest za rozhodcovu nestrannosť
Rozhodcom, ktorí budú obvinení zo zaujatosti po preskúmaní správ podaných rozhodcami,
hráčmi a ostatnými svedkami, bude anulovaná rozhodcovská kategória a nebude im
dovolené rozhodovať zápasy turnajov ITSF na neurčito.
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3.6. Tabuľka rozhodcovskej oprávnenosti
Rozhodcovia sú oprávnení rozhodovať podľa nasledujúcej tabuľky. V špeciálnych prípadoch môže
hlavný rozhodca alebo turnajový riaditeľ povoliť rozhodovanie zápasov nad úroveň stanovenú touto
tabuľkou.

Master Series (ITSF 3) or
Pro tour (ITSF 4)

World Championship
Series (ITSF 1) or
International (ITSF 2)

Musí byť pod dohľadom
rozhodcu kategórie
Národný rozhodca alebo vyššej

všetky po posledných 16

všetky po posledných 64

Regionálny rozhodca
Národný rozhodca
Medzinárodný* and
Medzinárodný ** rozhodca

všetky až po ¼ finále
všetky

všetky po posledných 16
všetky až po ½ finále

všetky

všetky

Asistent rozhodcu:

3.7. Posúdenie rozhodcov
Kategórie rozhodcov sú platné celú sezónu. Kategória sa môže počas sezóny zmeniť na základe
rozhodcovho výkonu a spätnej väzby od hráčov, rozhodcov a turnajových rozhodcov.
Rozhodcovská komisia ITSF bude akceptovať aj odporúčania hlavného rozhodcu federácie alebo
športovej komisie.

3.8. Platenie rozhodcov
Rozhodcovská komisia stanoví výšku ohodnotenia pre rozhodcov pre celú sezónu. Výška
ohodnotenia sa zakladá na úrovne turnaja stanovenej ITSF a kategórie rozhodcu. (pozri prílohu III)
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4. ROZHODOVANIE
Rozhodcovia by mali vykonávať svoje rozhodcovské povinnosti dôsledne a dodržiavať štandardné postupy
špecifikované v tejto príručke a tiež podľa pokynov Rozhodcovskej komisie ITSF.

4.1. Oficiálne výrazy
Búchnutie/otras (búchanie): Buchnutie tyče do mantinela počas hry tak, že je ohrozená súperová
kontrola lopty.
Reset: Narazenie tyče do mantinela počas hry tak, že nie je ohrozená kontrola lopty, ale je
obmedzená schopnosť prihrávky alebo strely.
Vyrušovanie: Robenie hluku ale pohybov počas hry, ktoré sú považované za odvracajúce pozornosť
protihráča od hry
Mŕtva lopta: Lopta, ktorá sa úplne prestala hýbať na stole a je mimo dosahu ktorejkoľvek hracej
figúrky.
Rozohranie: Proces, ktorým sa začina hra po strelení gólu alebo inak určenom pravidlami.
Rozohranie sa začína na stredovej figúrke na 5-kovej rade.
Ready protokol: Metóda, ktorou sa hráč uistí, že je protihráč je pripravený hrať pred rozohratím
lopty alebo pred pokračovaním v hre. Ak sú oba tímy pripravené hráč, ktorý má loptu pod kontrolou
sa musí loptou dotknúť dvoch hracích figúrok a počkať jednu sekundu pred odohratím lopty.
Kontrola lopty: Lopta, ktorá je v dosahu hracej figúrky a pod kontrolou, alebo lopta, ktorá bola
odohraná vpred alebo vzad úderom úrerom hracej figúrky.

4.2. Rozhodcovské procedúry
Je dôležité, aby rozhodcovia rozprávali jasne a rozhodne ak robia zásah do hry a aby boli pripravení
jasne a presne vysvetliť svoje rozhodnutie bez zdržiavania hry.

4.2.1. Pozícia pri stole
Rozhodca by mal stáť pri ľavom rohu stola a mal by stáť bez pohnutia počas hry, aby sa
predišlo vyrušeniu hráčov alebo zavadyaniu divákom.

4.2.2. Detekcia otrasov/búchania
Rozhodca by mal umiestniť ruku na stôl, aby mu to uľahčilo určiť, či došlo
k otrasom/búchaniu. Je odporúčané umiestniť ruku tak, aby nerušila hráčov pri hre.

4.2.3. Zastavenie hry
Ak sa vyskytne porušenie pravidiel, rozhodca by mal zdvihnúť ruku nad stôl a nariadtiť
hráčom, aby zastavili loptu a prestali hrať.

4.3. Rozhodcovské vybavenie
Turnajový rozhodca musí poskytnúť nevyhnutné vybavenie na rozhodovanie zápasov. Vybavenie
a vzhľad rozhodcov pomáha vytvoriť obraz autority, ktorý si získa rešpekt hráčov a napomáha
zaistiť dodržiavanie pravidiel, ak je potrebné urobiť rozhodnutie.
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4.3.1. Záznamový hárok
Záznamový hárok musí byť vyplnený s najvyššou pozornosťou pretože môže byť veľmi
nápomocný pri zaznamenávaní hier, stavu, faulov atď. Záznamový hárok je tiež oficiálny
dokument, ktorý musí byť odovzdaný pre vyplatenie rozhodcovskej odmeny a v prípade
sporu slúži ako prostriedok, ktorý je braný v úvahu. Rozhodcovský záznamový hárok je
príloha IV tejto rozhodcovskej príručky.

4.3.2. Stopky
Stopky sú nevyhnutné na určenie času kontroly lopty, trvanie time outu a času medzi hrami.
Je odporúčané používať stopky, ktoré mevydávajú zvuky, ktoré by mohli rušiť hráčov.

4.3.3. Rozhodcovské nášivky a oblečenie
Rozhodcovia sú povinní nosiť oficiálne rozhodcovské tričko a ITSF nášivkú udávajúcu
kategóriu pri rozhodovaní zápasov. Rozhodcovské oblečenie a nášivky sú uvedené v prílohe
V tejto rozhodcovskej príručky.
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PRÍLOHA I – Úvod do pravidiel
a - Pravidlá majú slúžiť ako príručka pre rozhodcov. Ich úlohou predovšetkým vysvetliť pravidlá hry. A tak, keďže úlohou
rozhodcu je byť rešpektovanou autoritou pre dobro hry, musí dávať pozor, aby hru nespomaľoval príliš striktným
rozhodovaním.
b - Pripomienka: Rozhodcovia zväzu prestavujú najvyššiu autoritu, ktorá dozerá na dodržiavanie pravidiel na turnaji. Ich
rozhodnutia musia byť rešpektované a nesmú byť spochybňované. Rozhodca zväzu môže byť privolaný, aby poradil pri
interpretácii pravidiel. Ak na turnaji nie je prítomný žiaden rozhodca, riaditeľ turnaja preberá úlohy rozhodcu.
c - Pravidlá stolného futbalu sú formulované tak, aby čo najviac uľahčili rozhodovanie rozhodcom a hráčom samotným.
d - Úlohou je znížiť subjektívnu interpretáciu na absolútne minimum.
e - Cieľom pravidiel je tiež dostať hru na úroveň vzájomného rešpektu medzi hráčmi, zatiaľ čo pravidlá musia byť jasné aj
pre divákov.
f - Pripomíname čitateľovi, že zatiaľ čo je rozhodca nespochybniteľný, je tiež omylný a chyba v úsudku môže byť súčasťou
hry.

Kvalifikované autority
a – Tieto pravidlá boli napísané a editované Komisiou pre pravidlá v zodpovednosti Športovej komisie. Sú
predmetom hlasovania a sú nastavené na začiatku každej sezóny Výkonnou komisiou ITSF. Môžu byť
prehodnotené a poopravené na valnom zhromaždení.
b– V prípade nesúladu alebo ťažkej situácie, okamžitá úprava môže byť v priebehu sezóny navrhnutá Komisiou
pre pravidlá. Tieto zmeny musia byť následne predmetom hlasovania Výkonnej komisie.
c – Použitie týchto pravidiel je zodpovednosťou rozhodcov a hráčov. Použitie týchto pravidiel je v zodpovednosti
zväzových rozhodcov, rozhodcov a hráčov.
d – Zápasy môžu byť rozhodované rozhodcom alebo samotnými hráčmi. Pri rozhodovaní rozhodcom je rozhodca
kvalifikovanou autoritou. V zápase bez rozhodcu, každý rozhodca, ktorý sa nachádza v priestoroch, môže byť
privolaný. V prípade nerozhodnej situácie, môže byť vytvorená rozhodcovská komisia. Ich zodpovednosťou
je upovedomiť Športovú komisiu o tomto rozhodnutí a táto upovedomí následne všetkých členov.
e – Rozhodca privolaný v priebehu hry na vyriešenie problému, môže použiť rady rozhodcov, ktorí boli
svedkami incidentu. Ak bolo prítomných viac rozhodcov, zohľadní názor rozhodcu najvyššej kategórie. Ak
nebol prítomný žiaden rozhodca, privolaný rozhodca nariadi pokračovanie hry bez vyhovenia požiadavke na
faul alebo gól.
f – Otázky, žiadosti na vysvetlenie, ako aj žiadosti na úpravu pravidiel musia byť adresované osobe zodpovednej
za rozhodcovskú komisiu. Ten následne odpovie osobe zodpovednej za Športovú komisiu.
g – Tresty a sankcie zahŕňajúce prehru hry alebo zápasu sú v zodpovednosti Hlavného rozhodcu. V prípade
závažnej sankcie musí byť poslaná správa Disciplinárnej komisii turnajovým riaditeľom.
h – Tieto pravidlá môžu byť upravené počas turnaja vo výnimočných prípadoch a iba so súhlasom delegáta ITSF
a/alebo hlavného rozhodcu ITSF. Všetky zmeny musia byť okamžite oznámené Športovej komisii a Výkonnej
komisii ITSF na schválenie, ináč môže byť turnaj vylúčený z hodnotenia ITSF.
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1. Etický kódex
Každý prejav nešportového správania alebo správania sa neetickej povahy počas turnaja, v turnajovej miestnosti
alebo v hostiteľských priestoroch, budú považované za porušenie etického kódexu. Vzájomný rešpekt medzi
hráčmi, rozhodcami a/alebo divákmi je vyžadovaný. Malo by byť cieľom každého hráča a rozhodcu prezentovať
stolný futbal na verejnosti v pozitívnom a športovom svetle.
1. 1 Penalizácia za porušenie etického kódexu môže byť strata hry alebo zápasu, vylúčenie z turnaja a/alebo
pokuta. Či bol etický kódex porušený a aká bude vhodná sankcia za porušenie bude rozhodnuté
Disciplinárnou komisiou ITSF alebo ak zástupca nie je prítomný, tak hlavným rozhodcom alebo vedúcim
turnaja.

11. Oficiálny Time Out
Oficiálny time out sa neráta do počtu povoleným time outov v jednej hre. Po oficiálnom time oute sa rozohráva
ako po riadnom time oute.
11.1 Ak rozhodca nie je prítomný na začiatku zápasu a spor vyvstane počas hry, hociktorý tím môže
požiadať o rozhodcu. Takáto žiadosť môže byť urobená počas hry, keď je lopta zastavená alebo
mŕtva.
11.1.1 Prvá žiadosť o rozhodcu sa považuje za oficiálny time out.
11.1.2 Ak brániaci tím požiada o rozhodcu, keď je lopta v hre, ale zastavená a útočiaci tím
sa zároveň pokúsi o strelu, žiadosť o time out bude považovaný za vyrušovanie zo
strany brániaceho sa tímu. Podobne, žiadosť o rozhodcu, keď je lopta v hre, je
považované za vyrušovanie.
11.2 Keď sa pokračuje v hre, keď je rozhodca prítomný pri stole, každá ďalšia žiadosť o rozhodcu je
považovaná zo time out. Takáto žiadosť môže byť urobená len ak je lopta mŕtva alebo mimo hry.
Trestom za žiadanie ďalšieho rozhodcu, keď je lopta v hre, je technický faul.
11.2.1 Ak sa v hre pokračuje s dvoma prítomnými rozhodcami, každá žiadosť o výmenu
rozhodcu bude posudzovaná hlavným rozhodcom alebo turnajovým riaditeľom. Ak
je žiadosť zamietnutá, hráč bude potrestaný technickým faulom.
11.2.2 tento bod bol vymazaný
11.3 Hráči si nesmú vymeniť pozície počas oficiálneho time outu. Urobiť tak môžu, iba ak im to
dovoľuje iné pravidlo (pozri 14).
11.4 Údržba stola- Každá potrebná údržba stola, ako napr.: výmena lôpt, upevnenie figúrky atď., musí
byť vyžiadaná pred začatím zápasu. Jediný moment, kedy hráč môže požiadať o time out na
údržbu stola je v prípade náhlej a nevyhnutnej potreby opravy, ako napr.: zlomená figúrka,
zlomená skrutka, opotrebovaný doraz, ohnutá tyč atď.
11.4.1 Ak je figúrka zlomená počas kontaktu s loptou, tyč bude opravená počas oficiálneho
time outu. V hre sa bude pokračovať na tyči, kde došlo k zlomeniu figúrky.
11.4.2 Ak zlyhá osvetlenie stola, hra sa musí okamžite prerušiť. (ako keby bol zahlásený
technický time out).
11.4.3 Priebežná údržba, ako namazanie tyče atď., je povolená len počas time outu alebo
medzi hrami.
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11.5 Cudzie predmety na hracej ploche- ak sa ocitne cudzí predmet na hracej ploche, hra sa musí
okamžite prerušiť a predmet musí byť odstránený. Hra pokračuje z tyče, kde sa nachádzala lopta
v momente, keď sa predmet dostal na hraciu plochu. Na koncoch stola by sa nemali nachádzať
žiadne predmety, ktoré by mohli spadnúť na hraciu plochu. Ak je lopta v pohybe, rozohrá sa z
miesta, kde ju mal hráč naposledy pod kontrolou.
11.5.1 Ak sa lopta dostane do kontaktu s predmetom, ktorý bol prehliadnutý, hra sa musí okamžite
prerušiť a bude sa pokračovať z miesta , kde došlo ku kontaktu.
11.6 Zdravotný time out – hráč alebo tím môže požiadať o zdravotný time out. Táto žiadosť musí byť
schválená vedúcim turnaja, hlavným rozhodcom, alebo rozhodcom zápasu, ak je zdravotný time
out nevyhnutný. Títo stanovia dĺžku zdravotného time outu, maximálne však 60 minút. Hráč,
ktorý nie je fyzický schopný pokračovať v hre po uplynutí tohoto času musí kontumovať zápas.
11.6.1 Ak je žiadosť o zdravotný time out zamietnutá, bude posúdená ako time out. Hráč
môže byť tiež potrestaný za zdržiavanie hry (pozri 25), je to rozhodnutie rozhodcu.

22. Jazyk a správanie sa
Nešportové správanie a priame alebo nepriame pripomienky hráčov nie sú povolené. porušenie tohto pravidla
môžu mať za následok technický faul.
22.1 Dožadovanie sa pozornosti od súpera mimo hru nie je povolené. (pozri pravidlo 20). Kričanie
alebo iné zvuky počas zápasu, aj keď entuziastickej povahy, môžu byť podkladom na technický
faul.
22.2 nadávanie hráčom počas zápasu nie je povolené. Trestom za nadávanie je technický faul.
Opakované nadávanie hráčom je dôvodom na stratu hry a/alebo vylúčenie z turnaja.
22.3 Použitie osoby na ukazovanie z publika nie je dovolené (osoba, ktorá dá signál na strelu) Navyše,
divákom nie je dovolené ovplyvňovať zápas vyrušovaním hráčov alebo rozhodcov. Porušenie
tohto pravidla môže mať za následok vylúčenie diváka z miesta konania turnaja.
22.4 Coaching je dovolený, ale iba počas time outu alebo medzi hrami.

28. Rozhodnutie o pravidlách a Odvolania
Ak je rozhodnutie kontroverzné a rozhodca bol pritomný pri stole počas udalosti, jeho rozhodnutie je konečné
a nedá sa proti nemu odvolať.Ak je interpretácia pravidiel kontroverzná alebo nebol prítomný rozhodca počas
danej udalosti pri stole, rozhodca by mal urobiť najnestrannejšie rozhodnutie za daných okolností. Voči
rozhodnutiam tejto povahy sa je možné odvolať, ale musí tak byť učinené okamžite spôsobom uvedeným nižšie.
28.1 V prípade odvolania sa proti interpretácii pravidiel, hráč musí podať odvolanie proti rozhodcovi
pred tým, ako sa rozohrá lopta po kontroverznom výklade pravidiel. Odvolanie, ktoré obsahuje
prehru zápasu musí byť podané skôr, ako daný tím začne svoj ďalší zápas.
28.2 Všetky odvolania proti pravidlám musia byť zvážené hlavným rozhodcom a (ak sú prítomní) aj
dvoma členmi rozhodcovského zboru. Všetky rozhodnutia o odvolaniach sú konečné.
28.3 Tím, ktorý podal neúspešné odvolanie, ktorého neúspech bol zjavný alebo tím, ktorý spochybňuje
rozhodnutie, bude potrestaný time outom. Navyše, tím môže byť taktiež potrestaný zdržiavaním
hry, čo je na posúdení rozhodcu.
28.4 Nie je dovolené hádať sa s rozhodcom počas zápasu. Porušenie tohto pravidla je podklad pre trest
za zdržiavanie hry a/alebo porušenie etického kódexu.
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PRÍLOHA II – Disciplinárne pravidlá
Rozhodca pri stole musí dozrieť na to, aby bol zápas férový. Hlavný rozhodca a jeho asistent alebo akákoľvek iná
osoba poverená ITSF alebo turnajovým vedúcim musia byť rešpektovaný pri vykonávaní svojich úloh.

Autorita
Počas zápasu má rozhodca plné právo vydávať upozornenia a postihy podľa toho, ako je definované
v disciplinárnych pravidlách a v tejto príručke. Rozhodnutia rozhodcu sú konečné a nemôžu byť predložené
disciplinárnym autoritám ITSF.

Nešportové správanie
1. Každý hráč, ktorý sa dostane do sporu so súperom alebo narúša priebeh turnaja, bude napomenutý rozhodcom
alebo turnajovým vedúcim.
2. Ak bol hráč napomenutý, ale pokračuje v nešportovom správaní, bude potrestaný organizačnou komisiou alebo
ITSF delegátom. Trest zahŕňa pokutu, vylúčenie alebo oba tresty.

Vylúčenie hráča
Prejavy nerešpektovania, ponižovania alebo agresie voči hráčom alebo rozhodcom nebude tolerované.
Disciplinárna komisia stanový vylúčenie hráča na dobu maximálne trvajúcu:
Správanie voči hráčom:
1. Nešportové správanie
Jednoročný zákaz
2. Fyzické napadnutie
Dvojročný zákaz
3. Spôsobenie vážnej fyzickej ujmy
Doživotný zákaz
4. Pokuta môže byť udelená vo všetkých prípadoch.

Správanie voči rozhodcom:
1. . Nešportové správanie
Dvojročný zákaz
2. Fyzické napadnutie
Štvorročný zákaz
3. Spôsobenie vážnej fyzickej ujmy
Doživotný zákaz
4. Pokuta môže byť udelená vo všetkých prípadoch.

Pre podrobnosti o disciplinárnych spôsoboch a procedúrach, prosím pozrite disciplinárne pravidlá ITSF.
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PRÍLOHA III – Odmena rozhodcov
Každý účastník ITSF turnaja musí zaplatiť poplatok za rozhodcu podľa nasledujúceho systému:
5 € za turnaj úrovne World Championship Series
od 3 € do 5 € maximálne za všetky ostatné ITSF turnaje

Je v zodpovednosti turnajového riaditeľa vyzbierať poplatok za rozhodovanie od účastníkov a rozdeliť odmeny
rozhodcom na základe počtu rozhodovaných hier podľa tabuľky nižšie.
Turnajový riaditeľ si môže ponechať nerozdelené peniaze, avšak je zodpovedný aj za nevyplatené- dlžné odmeny.
Zápasy rozhodované počas kvalifikácie nepodliehajú odmenám.
Rozhodcovia musia vyplniť a odovzdať rozhodcovský záznamový hárok, aby im bola vyplatená odmena.

Kategória rozhodcu

Všetky oficiálne ISTF turnaje

Asistent rozhodcu
Regionálny rozhodca
Národný rozhodca
Medzinárodný
rozhodca***

2 € / hra
3 € / hra
3 € / hra
5 € / hra

Druhý rozhodca pri stole je platený ako asistent rozhodcu bez ohľadu na jeho kategóriu.

PRÍLOHA IV – Rozhodcovský záznamový hárok
(Pozri nasledujúcu stranu)
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Rozhodcovský záznamový
hárok
TURNAJ

SÚŤAŽ

Číslo:

HLAVNÝ ROZHODCA

TÍM A

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

TÍM B

Hra

Time out

6

Kategória:

Meno /Priezvisko:

Mená a
priezviská

SKÓRE

7

8

Zdržiavanie
Vyrušovanie
hry

r
r
r
r
r

r
r
r
r
r

Nepovolené
rozhohranie

Číslo:

ASISTENT ROZHODCU

Kategória:

Meno /Priezvisko:

Reset

ÚROVEŇ SÚŤAŽE

SKÓRE

1°

1

2

3

4

5

2°

1

2

3

4

5

3°

1

2

3

4

5

4°

1

2

3

4

5

5°

1

2

3

4

5

Fauly za hru

Reset

Time out

6

7

Zdržiavanie
Vyrušovanie
hry

8

r
r
r
r
r

r
r
r
r
r

Nepovolené rozhohranie

1°
2°
3°
4°
5°
Búchanie/otrasy

Technické
fauly

Nepovolený
tréning

Nešportové
správanie

Fauly za
zápas

TÍM A

HLAVNÝ ROZHODCA

Pripomienky:

Pripomienky:

Počet hier rozhodovaných:
Podpis

Podpis

Búchanie/otrasy

Technické
fauly

Nepovolený
tréning

ASISTENT ROZHODCU
Pripomienky :

Nešportové správanie

TÍM B
Pripomienky:

Počet hier rozhodovaných:
Podpis:

Podpis:

Prosím zakrúžkujte víťaza. Tento hárok musí byť vyplnený, podpísaný a odovzdaný k stolíku organizátora.
Odmena hlavného rozhodcu:
×
=
Odmena asistenta rozhodcu:
×
=
Odmena = počet hier × rozhodcovská tarifa(podľa kategórie, úroveň kvalifikácie, úrovne turnaja úrovne súťaže)

Vyplatené
/
/
(priezvisko, prvé meno, funkcia a podpis ) :
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PRÍLOHA V: Rozhodcovské oblečenie a nášivky
§

Rozhodcovské oblečenie (tričko) :

§

Rozhodcovské nášivky (určené pre rukáv):
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