
NA POMOC HRÁČOM, TRÉNEROM, ROZHODCOM 
usmernenie 

 
 
ITTF v najnovšom vydaní Hanbooku upravuje pravidlo o poskytovaní rád.  V článku 3.5. 
Disciplína sa upravuje článok 3.5.1.3 nasledovne: 
 
 
Originálny text: 
 
3.5.1.3 Players may receive advice only during the intervals between games or during other authorised 
suspension of play, and not between the end of practice and the start of a match; if any authorised 
person gives advice at other times the umpire shall hold up a yellow card to warn him or her that any 
further such offence will result in his or her dismissal from the playing area (in effect until 30th 

September 2016). 
 
Players may receive advice at any time except during rallies; provided play is not thereby delayed 
(3.4.4.1); if any authorised person gives advice illegally the umpire shall hold up a yellow card to warn 
him or her that any further such offence will result in his or her dismissal from the playing area (in 

effect as of 1st October 2016). 

 
Preklad: 
 
3.5.1.3. Hráči môžu prijímať rady iba počas prestávok medzi setmi, alebo počas schválených prerušení 
hry, a nie medzi ukončením rozohrávky a začiatkom zápasu. Ak akákoľvek oprávnená osoba dáva rady 
v inom čase, rozhodca ukáže žltú kartu ako upozornenie pre radiacu osobu, že akýkoľvek ďalší takýto 
priestupok bude mať za následok jeho alebo jej vykázanie od hracieho priestoru  (toto platilo do 

30.9.2016). 

 
Hráči môžu prijímať rady kedykoľvek, ale nie v čase výmen, pričom hra musí byť plynulá (čl. 
3.4.4.1.).  Ak akákoľvek oprávnená osoba dáva nepovolené rady, rozhodca ukáže žltú kartu ako 
upozornenie pre radiacu osobu, že akýkoľvek ďalší takýto priestupok bude mať za následok jeho alebo 
jej vykázanie od hracieho priestoru  (toto platí od 1.10.2016). 

 
Výklad pravidla: Všetky ostatné ustanovenia článku 3.5. zostávajú v platnosti ako doposiaľ. 
 
Výklad: 
 
Od 1.10.2016 môže oprávnená osoba (o tom, kto je oprávnená osoba pre súťaž jednotlivcov, družstiev 
a pre štvorhru hovorí článok 3.5.1.1. a 3.5.1.2.) poskytovať rady počas zápasu kedykoľvek okrem doby 
keď je loptička v hre, teda počas výmeny, pričom hra musí byť plynulá, s odvolaním sa na článok 
3.4.4.1. Z uvedeného vyplýva, že rady je možné poskytovať pred zápasom. Medzi ukončením 
rozohrávky a prvým podaním je možné poskytnúť rady, ale hráč nemôže ísť k trénerovi, lebo to by 
bolo porušené pravidlo o plynulosti hry. To znamená, že rady sa môžu v tomto prípade poskytovať len 
v takom rozsahu v zmysle pravidiel ako medzi ktorýmikoľvek dvomi výmenami v sete. Ďalej je možné 
poskytovať rady počas time - outov a takisto vždy keď nie je loptička v hre, teda po udelení bodu ale 
skôr ako podávajúci hráč začne podávať, pri prerušení hry rozhodcom, počas utierania sa hráča 
uterákom po 6-tich loptách atď.  Príklady najčastejších situácií a ich výklad je v nasledujúcej prílohe. 
 
 
 
 
 



Príloha - príklady situácií a ich výklad  
Nasledovná tabuľka popisuje základné príklady, ktoré môžu nastať a určuje, či ide o povolenú radu, alebo 
ide o nepovolenú radu a tým pádom sa hráč alebo radiaca osoba dopustil porušenia pravidiel a má byť 
potrestaný alebo napomenutý.  
 

Príklad Povolená rada  
Nepovolená 

rada  

Narušenie 
plynulosti hry 
(nešportové 
chovanie)  

„A“  
Rada medzi koncom rozohrávky  a 
zahájením zápasu (prvé podanie) 

Ak nezdržuje 
začiatok 
zápasu 

Ak zdržuje začiatok  zápasu, rozhodca 
vyzve hráča (dvojicu), aby nastúpil/i 

ku stolu. Ak tak neurobí/ia, udelí 
hráčovi (dvojici) kartu (v súťaži 

jednotlivcov žltú, v stretnutí družstiev 
podľa toho ako bol hráč alebo dvojica 
pred tým v danom stretnutí trestaný/á). 

1.  Rada počas výmeny   Tréner  

2.  
Rada počas povoleného prerušenia hry 
a medzi setmi 

X   

3.  
Rada medzi výmenami za 
predpokladu, že nedôjde k narušeniu 
plynulosti hry  

X   

 

4.  

Hráč ide zjavne k trénerovi po radu 
počas zdvíhania loptičky zo zeme, 
alebo po tom čo ju nohou posunie 
k ohrádke  

  Hráč 

5.  
Hráč zdvíha loptičku veľmi pomaly, 
alebo sa veľmi pomaly vracia k stolu, 
zatiaľ čo mu tréner dáva rady  

  Hráč 

6.  

Hráč A ide k trénerovi pre radu v čase, 
keď hráč X je mimo hracieho priestoru 
lebo išiel po loptičku a hráč A je 
pripravený okamžite hrať akonáhle sa 
hráč X vráti do hracieho priestoru 

X   

7.  

Hráč A ide k trénerovi pre radu v čase, 
keď hráč X je mimo hracieho priestoru 
lebo išiel po loptičku.  Hráč A sa 
nevráti okamžite ku stolu, akonáhle sa 
hráč X vráti do hracieho priestoru.  

  Hráč 

8.  

Potom, ako hráč prinesie loptičku 
ktorá vyletela z hracieho priestoru ide 
k trénerovi po radu namiesto toho, aby 
sa okamžite vrátil k stolu.   

  Hráč 

9.  
Rada v čase keď je hráč pripravený na 
podanie (loptička leží v pokoji na 
vystretej dlani ) 

X   

10.  
Tesne pred podaním (napr. hráč si 
loptičku zľahka búcha o stôl a pod.)  

X   

11.  Rada počas utierania X   

12.  
Hráč sa pozrie na trénera tesne pred 
podaním.  

X   

13.  
Hráč sa mierne priblíži k trénerovi 
počas zdvíhania loptičky ak tým 
nenaruší plynulosť hry  

X   

14.  
Hráč ide k trénerovi pre radu medzi 
jednotlivými výmenami    Hráč 



 


