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INFO č. 8 – 2021/2022 

 

 
PRAVIDLA PRO KONÁNÍ SOUTĚŽÍ VE STOLNÍM TENISU PLATNOST OD 19.2. DO 

28.2.2022 

 

Na základě změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, schválené vládou ČR s 

účinností od 19.2.2022 do 28.2.2022, se ruší většina opatření pro konání soutěží ve stolním tenisu.  

Pro uvedené období platí následující opatření:  

1. Ochranné prostředky dýchacích cest  

Ve vnitřních prostorech se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest 

(úst a nosu).  

NEVZTAHUJE SE NA:  

a. děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku,  

b. hráčky, hráče, rozhodčí a trenéry v průběhu utkání, realizační členy družstev ve vymezeném 

prostoru pro družstva,  

c. osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo roušku,  

d. moderátory, redaktory a další osoby vystupující v televizních a rozhlasových pořadech.  

2. Účastníci soutěží a diváci:  

a. Hráči/ky, trenéři, rozhodčí a organizační pracovníci: v jeden čas maximálně 500 osob,  

b. diváci, návštěvníci: v jeden čas přítomnost nejvýše 500 osob, pokud nejsou usazeni, nebo a v 

případě, že jsou všichni diváci usazeni, nejvýše 1 000 diváků; přesahuje-li kapacita prostoru 1000 

sedících diváků, lze z počtu míst nad 1000 obsadit nejvýše 50 % maximální kapacity k sezení.  

Všechna ostatní opatření uvedena v původních pravidlech ze dne 18.1.2022 jsou zrušena. Tímto se 

ruší úleva k zajištění rozhodčích u stolu, prokazování bezinfekčnosti a povinnost vést evidenci 

osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání.  

Hraje se podle platných Pravidel stolního tenisu ČAST, Soutěžního řádu, Rozpisu příslušné 

soutěže a organizačních pokynů.  

 

Výsledky:  

Výsledky 12.-17. kola RP i RS byly schváleny. 

 

Postupy a sestupy: 

Postupy a sestupy jsou ve STISu označeny na základě tabulky aktuální KSIIB. 

 

Seznam schválených potahů a míčků 

Seznam schválených potahů ITTF na období 1.10.2021 – 31.12.2021 je ZDE 

Seznam schválených míčků ZDE.  

Míčkům Xushaofa *** a Xushaofa D40+ končí platnost 31.12.2021! Míčkům Xushaofa Sports *** 

končí platnost k 1.4.2022! 

 

Vybrané termíny: 

1. Přestupy, hostování od 15.5. do 14.2. následujícího roku 

 

 

V Karviné. 22.2.2022 

 Petr Radim v. r. 

 ......................................... 

 Předseda STK RSST Karviná 

https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2021/10/LARC_2021_od_rijna-do-prosince.pdf
https://equipments.ittf.com/#/equipments/balls

