
 
            

Platnost od 22.11.2021 
          

PRAVIDLA PRO KONÁNÍ SOUTĚŽÍ VE STOLNÍM TENISU 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, schváleného vládou ČR dne 18. a 19. 11. 2021, 
upravuje VV ČAST pravidla pro konání soutěží ve stolním tenisu. VV ČAST ukládá všem pořadatelům 
sportovních utkání zajistit takové hrací podmínky, aby byla splněna všechna epidemiologická opatření.    

V soutěžích extraliga mužů a extraliga žen se automaticky uplatňují epidemiologická opatření pro profesionální 
sportovní soutěže s počtem účastníků více než 20 osob (bod 1b). 

V ostatních soutěžích jsou účastníci soutěže povinni dodržet následující omezení tak, aby se utkání (nebo 
souběžně hraných utkání) zúčastnilo nanejvýš 20 osob (epidemiologická opatření dle bodu 1a). Více než 20 osob 
se může účastnit pouze se souhlasem obou (všech) družstev, přičemž musí být splněny podmínky dle bodu 1b. 

1. Sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované 
sportovními svazy: 

a. Při účasti 20 a méně osob: 
i. zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické 

příznaky onemocnění covid-19, 
ii. zakazuje se účast jiným osobám, než je uvedeno v přechozím bodě 

iii. nařizuje osobě (pořadateli) organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání (soutěž) 
vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro 
potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v 
rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe 
telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala 
sportovní příprava nebo sportovní utkání, 

iv. splnění podmínek podle bodu 2 těchto pravidel se nevyžaduje 
v. všechny osoby odevzdají pořadateli čestné prohlášení o bezinfekčnosti (sloužící jako 

evidence účastníků, 
vi. maximální počet účastníků utkání k zajištění celkového počtu do 20 osob určuje následující 

tabulka:  

 Domácí/ 
pořadatel Hostující 1 Hostující 2 Vrchní 

rozhodčí 
Rozhodčí 
ke stolu Diváci Celkem 

Jednotlivé 
utkání 10 7 NE 1 2 NE 20 

Souběžně 
hraná 2 utkání 9 5 5 1 NE NE 20 

 
b. Při účasti 20 a více osob 

se mohou konat za podmínek, že se sportovcům, rozhodčím, členům realizačního týmu a 
divákům zakazuje účast na sportovním utkání, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění 
covid-19, anebo nesplňují podmínky stanovené bodě 2;  

i. pořadateli sportovního utkání (soutěže) se nařizuje u uvedených osob před zahájením účasti 
na utkání (soutěži) splnění podmínek podle bodu 2 kontrolovat,  

ii. uvedeným osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu 2) prokázat;  
iii. v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu 2) neprokáže, zakazuje se pořadateli 

sportovního utkání takové osobě umožnit účast na utkání (soutěži),  



 
iv. nařizuje osobě (pořadateli) organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání (soutěž) 

vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro 
potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v 
rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe 
telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala 
sportovní příprava nebo sportovní utkání, 

 
 

2. Hráči, rozhodčí, realizační tým družstev, realizační tým utkání, diváci a další osoby účastnící se 
utkání ve stolním tenisu jsou povinní se prokázat, že:  

a. osoba je dítě do 12 let věku, 
b. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 

výsledkem, jde-li o: 
i. osobu do dovršení 18 let věku, nebo 

ii. osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; je 
nutné doložit lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba 
se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato 
skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), 

iii. osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud 
a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 

neuplynulo 14 dnů, 
b) v případě dvoudávkového schématu nebyla podána druhá dávka, 
c) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 

neuplynulo 14 dnů, 
c.  osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 

očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o 
digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného 
očkování, 

d. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od 
prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní, 

e. hráči, hráčky a trenéři extraligových družstev mužů a žen, jež dovršili 18 let věku a nesplňují 
podmínky podle bodů 2a-2c těchto pravidel a jejich klub má u ČAST zaevidováno „oznámení o 
smluvním svazku“ anebo prohlášení, že všichni hráči mají uzavřený smluvní vztah (dle podmínek 
rozpisu soutěže), se mohou také prokázat tím, že v posledních 7 dnech podstoupili: 

i. RT-PCR vyšetření s výsledkem negativním, 
ii. rychlý antigenní test (RAT) s výsledkem negativním, který provedl zdravotnický pracovník, 

iii. potvrzením oddílu (klubu), že splňují podmínky vydaného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví k testování zaměstnanců.  

 
3. Ochranné prostředky dýchacích cest: 

všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je 
respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické 
podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. 
FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.  
Toto opatření se nevztahuje na: 
a. děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, 
b. hráče a hráčky, rozhodčí a trenéry v průběhu utkání, 



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

skutečnost doložit lékařským potvrzením.    

4. Diváci: 
divákům se zakazuje účast na sportovním utkání, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo 
nesplňují podmínky stanovené v bodech 2a-2d těchto pravidel. V případě, že sportovní utkání je organizováno 
dle bodu 1a) těchto pravidel (do 20 osob), účast diváků není možná.  
Pořadatel zajistí, aby vzdálenost diváků od hrací plochy a prostoru pro realizační tým družstev (soutěžících) 
byla minimálně 2 m. 

5. Průběh utkání: 
Hraje se podle platných Pravidel stolního tenisu ČAST, Soutěžního řádu, Rozpisu příslušné soutěže a případně 
dalších vydaných nařízení: 

a. pořadatel připraví dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou u vstupu a na dalších vhodných místech 
(šatny, WC, u hracího prostoru apod.), 

b. hráči a rozhodčí se nezdraví podáním ruky, ale jiným vhodným pozdravem, 
c. rozhodčí po každém zápase v utkání dezinfikuje hrací stůl vhodným čistícím prostředkem, který 

připraví pořadatel utkání, 
d. v ligových soutěžích (1LM, 2LM, 3LM, 1LŽ a 2LŽ) pro zajištění maximálního počtu účastníků do 20 

osob, se dočasně upravuje povinnost dle SŘ čl. 336 g) zajistit ke stolům rozhodčího s platnou licencí 
takto: Pořadatel zajistí k jednotlivým zápasům rozhodčí, kteří nemusí mít licenci a mohou být i z řad 
hráčů startujících v utkání. 

e. při dvou souběžně hraných utkání bude obě utkání řídit jeden delegovaný rozhodčí. 

 

 

Zpracoval:  Miroslav Henžel, ředitel soutěží 

Schváleno: VV ČAST dne 21.11.2021 per rollam 

 


