
 

 

Směrnice KSSTÚK č. 1/2014
 
URČENÍ POSTIHŮ ZA UDĚLENÉ KARTY ROZHODČÍMI PŘI

DISCIPLINÁRNÍCH PŘESTUPCÍCH
1. Úvodní ustanovení

KSSTÚK zabezpečuje  domácí soutěže družstev a jednotlivců. A snaží se o nejvyšší výkonnostní úroveň i u
mládeže, zároveň ale i o dobré jméno stolního tenisu a vedení svých členů a oddílů (klubů) k čestnému
sportovnímu zápolení, správnému chování a k soutěžení v duchu fair-play. V případě přestupků jsou hráči a
trenéři napomínáni - trestáni rozhodčími udělováním žlutých a červených karet. Aby tento karetní postih
nebyl jen symbolický, určil KSSTÚK za udělené karty tresty, které mají vést k dodržování požadované
disciplíny a zlepšení chování při stolně-tenisových akcích.
2. Oprávněnost udělování karet, zápis rozhodčího, zápis o utkání nebo zpráva vrchního
rozhodčího

Oprávněnost udělovat žlutou, červenou, příp. žlutou + červenou kartu určují Pravidla stolního tenisu. V
případě dlouhodobých soutěží , kdy utkání řídí pouze vrchní rozhodčí přejímá práva a povinnosti rozhodčích
(ohledně udělování karet) delegovaný vrchní rozhodčí. 
Pouze v případě, že utkání neřídí delegovaný, ani jinak určený rozhodčí (není přítomen žádný kvalifikovaný
rozhodčí a utkání řídí jeden z vedoucích družstev), není Směrnice pro toto utkání uplatňována a případně
udělené karty se neevidují. 
Vrchní rozhodčí (i náhradník) je povinen zapsat do „zápisu o utkání“ ( dlouhodobé soutěže družstev ) nebo
do „zprávy o soutěži“ (jednorázové akce ), všechny udělené karty hráčům i trenérům se stručným
zdůvodněním jejich udělení (např. ŽK - Nový /B. Most/ - nevhodné výkřiky).
3. Sledované soutěže

Udělené karty se započítávají z těchto akcí:
·  Krajské soutěže družstev mužů a žen řízené KSSTÚK,
·  Přebory kraje jednotlivců všech věkových kategorií,
·  Přebory kraje družstev mladšího žactva, staršího žactva a dorostu,
·  Bodovací  turnaje mládeže pořádané a schválené KSSTÚK
 
 
 
 
4. Postih - druhy trestů

a) Tresty pro hráče, kteří jsou uvedeni na soupiskách družstev hrajících soutěže řízené STK
·  3 žluté karty - pokuta 500,- Kč,
·  6 žlutých karet - pokuta 1 000,- Kč
·  10 žlutých karet - pokuta 2 000,- Kč,
·  Více jak 10 žlutých karet - individuální projednání v  komisi
b) Tresty pro družstvo (součet trestů z utkání družstev – trenérů+kohokoliv z lavičky, kteří udělují
neoprávněně rady hrajícím(u) hráčům(i):

·  5 žlutých karet - pokuta 1000,- Kč;
·  10 žlutých karet - pokuta 2 000,- Kč;
·  Více jak 10  žlutých karet - individuální projednání v  komisi.
Další ustanovení:



·  udělená červená nebo žlutá + červená karta se počítá za dvě žluté;
·  jedná-li se o hráče a současně trenéra, počítají se mu karty ze hry jako hráči, i karty z funkce trenéra
 při utkání družstev se počítají karty i jeho družstvu;
·  ze čtyřhry se počítá karta tomu hráči, který její udělení zavinil.
5. Platnost, evidence, oznamování a kontrola trestů

a) Trest hráče se vztahuje na všechny soutěže družstev i jednotlivců v určeném termínu (období). Bude
oznámen jeho oddílu 
b) Svoji evidenci si vede každé družstvo, informativní přehled bude zveřejněn i na internetu 
c) Případná pokuta hráči popř. družstvu hrající soutěže řízené KSSTÚK  bude oznámena elektronicky na
adresu organizačního pracovníka družstva; 
d) Bude-li udělena pokuta hráči či družstvu, zašle oddíl doklad o úhradě pokuty (příp. jeho fotokopii) v
předepsaném termínu a na adresu uvedenou při udělování pokuty; 
e) Nastoupil-li hráč k utkání po termínu, kdy nemá zaplacenu pokutu  bude toto utkání kontumováno ( podle
ustanovení Soutěžního řádu ST) 
f) Karty se sčítají vždy v aktuální sezóně. Po skončení sezóny se udělené karty ruší.
6. Disciplinární orgány, rozsah platnosti směrnice

V soutěžích řízených a schvalovaných KSSTÚK provádí evidenci a výkon trestních opatření STK a KM
KSSTÚK. Odvolání proti rozhodnutí je možno podávat podle ustanovení Soutěžního řádu stolního tenisu, k
VV KSSTÚK.
 

Schváleno : VV KSSTÚK dne 23.7.2014
Platnost : ode dne vydání

 


