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Zmeny pravidiel a predpisov
Z času na čas, Športovo technický výbor (ŠTV) schváli zmeny pravidiel a predpisov.
Tieto budú spravené v spolupráci z Technickým výborom, Turnajovým výborom,
Výborom pre výber a Klasifikačným výborom a taktiež s ITTF Výborom pre pravidlá.
Všetky schválené zmeny budú publikované na internetovej stránke IPTTC a každá
nadobudne platnosť stanoveným dňom.

2

Časť 1.

Pravidlá pre hráčov - vozičkárov

Časť 2.

Pravidlá pre stojacích hráčov

Časť 3.

Predpisy pre medzinárodné majstrovstvá

Paralympijské hry
Majstrovstvá sveta
Regionálne majstrovstvá
Svetový pohár jednotlivcov/družstiev
Medzinárodné majstrovstvá
Medzinárodné majstrovstvá
Medzinárodné súťaže

rankový faktor 100
rankový faktor 80
rankový faktor 50
rankový faktor 40
rankový faktor 30
rankový faktor 20
rankový faktor 10

Prihlášky na všetky majstrovstvá (80,50,30,20,10)
Súťaže
Systém hry
Družstvá - skupina
Skupiny - skupina
Open - dvojhra, muži a ženy, vozičkári a stojací
Open - štvorhra, muži a ženy, vozičkári a stojací
Nasadenie
Medzinárodná ranková listina
Losovanie a herný systém v družstvách a skupinách
Klasifikácia
Protesty
Iné
Budúce majstrovstvá
Časť 4.
Súťaže Top 16/12/ 8
Súhlas (schvaľovanie)
Podmienky účasti
Financie
Organizácia a systém hry
Ceny
Rôzne
Časť 5.
Svetový rankový systém
Bodový systém
Aktualizácia rankovej listiny
Medzinárodné turnaje
Časť 6.
Výberové kritéria pre majstrovstvá sveta
Zámer
Kritériá
Vybraní hráči do družstva

3

Časť 7.
Zmena pravidiel a predpisov
Predpisy pre medzinárodné majstrovstvá
Svetový rankový systém
Výberové kritéria pre paralympiády a majstrovstvá sveta
Časť 8.

Stanovy

Časť 9.

Adresár

Časť 10.

História

Časť 11.

Klasifikácia skupín 1 - 5

Časť 12.

Klasifikácia skupín 6 - 10

Časť 13.

Zmeny pravidiel a predpisov

4

ČASŤ 1

PRAVIDLÁ PRE HRÁČOV - VOZIČKÁROV

Stolný tenis sa bude hrať v zmysle pravidiel a predpisov Medzinárodnej federácie
stolného tenisu (ITTF), tak ako sú uvedené v jej príručke, okrem následovných
dodatkov, výnimiek a zmien.
1.1

PODANIE V DVOJHRE
Pravidlo podania v dvojhre (ITTF Pravidlo 2.6)

1.2

PUSTENÁ LOPTIČKA

1.2.1

Výmena bude pustená loptička:

1.2.1.1

Ak pri podaní loptička opustila stôl na ktorejkoľvek bočnej strane
protihráča (jedným alebo viacerými dopadmi),

1.2.1.2

ak pri podaní loptička po odskoku na strane protihráča sa vracia
smerom ku sieti,

1.2.1.3

ak pri podaní loptička zostane stáť na hracej ploche protihráča, alebo

1.2.2

ak protihráč odrazí loptičku predtým, ako skríži bočnú stranu alebo
dopadne druhýkrát na jeho stranu hracej plochy, podanie je dobré
a nezahlási sa pustená loptička.

1.3

PODANIE VO ŠTVORHRE
Pravidlo podania vo štvorhre (ITTF pravidlo 2.6.3)

1.3.1

Výmena bude pustená loptička:

1.3.1.1

Ak pri podaní loptička po odskoku na strane protihráča sa vracia
smerom ku sieti, alebo

1.3.1.2

ak pri podaní loptička zostane na strane protihráča stáť.

1.3.2

Ak protihráč odrazí loptičku predtým, ako dopadne druhýkrát na jeho
stranu hracej plochy, podanie je dobré a nezahlási sa pustená loptička.

1.4

ZÁZNAM ROZHODCU PRI STOLE O PRAVIDLÁCH PODANIA

1.4.1

Ak rozhodca pri stole verí, že podávajúci úmyselne podal rýchle
podanie na pustenú loptičku pred správnym podaním, toto bude
interpretované ako nešportové správanie a použije sa varovanie a
trestný bodový systém ITTF (ITTF predpis 3.5.2).

1.4.2

Podľa pravidla ITTF 2.6.6 rozhodca pri stole môže poľaviť z požiadaviek
o dobré podanie, ak je presvedčený, že je to spôsobené telesným
postihnutím. Toto sa vždy stane pri skupine hráčov 1 a 2.
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1.4.3

Hráčova klasifikačná karta obsahuje časť, v ktorej sú uvedené všetky
telesné obmedzenia, ktoré má pri vykonaní legálneho podania.

1.5

ŠTVORHRA
Hra vo štvorhre (ITTF pravidlo 2.8.2)

1.5.1

Vo štvorhre musí podávajúci hráč zahrať dobré podanie podľa pravidla
ITTF 2.6 a podľa vyššie spomenutých výnimiek a protihráč musí
loptičku správne vrátiť a potom hociktorý hráč z dvojice môže zahrať
loptičku.

1.5.2

Počas hry nesmie žiadna časť hráčovho vozíka prečnievať za
predĺženú imaginárnu stredovú čiaru na stole. Ak áno, rozhodca pri
stole udelí bod protihráčom.

1.6

DEFINÍCIE:

1.6.1

Raketová ruka je ruka, v ktorej hráč drží raketu alebo ju má k nej
priviazanú.

1.6.2

Voľná ruka je ruka, v ktorej hráč nedrží raketu alebo ju nemá k nej
priviazanú.

1.6.3

Hráč udrie do loptičky, ak sa jej v hre dotkne raketou, ktorú drží v ruke
alebo ju má k nej priviazanú, alebo sa jej dotkne raketovou rukou pod
zápästím.

1.6.4

Hráč získa bod, pokiaľ podanie nie je pustená loptička, ak:

1.6.4.1

sa súper dotkne voľnou rukou hracej plochy, alebo

1.6.4.2

súper alebo hocičo čo má súper oblečené alebo má pri sebe pohne
hracou plochou, alebo

1.6.4.3

súper alebo hocičo čo má súper oblečené alebo má pri sebe sa dotkne
sieťky a jej komponentov,

1.6.4.4

súper nedodrží minimálny kontakt
s podložkou(ami) keď je loptička v hre.

1.6.5

Viac špecificky. Hráč sa môže na udržanie stability dotknúť stola hracou
rukou len vtedy, ak už zahral úder a ak sa stôl nepohol. Hráč nemôže
použiť stôl, aby pred úderom získal ďalšiu podporu.

1.7

VOZÍKY

1.7.1

Vozíky musia mať minimálne dve veľké kolesá a jedno malé koleso.
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(spodnou

stranou

stehien)

1.7.2

Stúpadlo na nohy môže byť pripevnené k vozíku, ak sa to požaduje, ale
ak buď stúpadlo alebo nohy sa počas hry dotknú podlahy, bod dostane
protihráč.

1.7.3

V súťažiach družstiev a v skupinách nemôže byť žiadna časť tela nad
kolenami pripútaná k vozíku, pretože to zlepšuje rovnováhu. Ak hráč
potrebuje z lekárskeho hľadiska pripútanie alebo priviazanie, musí toto
zahlásiť pri klasifikácii a musí to byť zapísané do jeho klasifikačnej karty
a bude sa to brať do úvahy pri určení jeho skupiny. V Open súťažiach
uviazanie a iné pomôcky budú povolené.

1.7.4

Výška jednej alebo maximálne dvoch podložiek je limitovaná na 14cm,
keď je hráč v hracej polohe, bez ďalších prídavkov k vozíku.

1.7.5

Ak hráč musí používať opasok (okolo pása) alebo korzet s ohľadom na
svoje postihnutie, musí pred klasifikačnou komisiou preukázať, že si to
vyžaduje jeho zdravotný stav. Je na hráčovi, aby o používaní takéhoto
výstroja upozornil oficiálneho klasifikátora pri prvej alebo ďalšej
klasifikácii. Povolenie nosiť opasok alebo korzet sa vydá za
nasledovných podmienok:

1.7.5.1

Trvalá - musí byť zapísaná oficiálnym klasifikátorom v hráčovej
medzinárodnej klasifikačnej karte na príslušnom turnaji.

1.7.5.2

Dočasná - hráč musí poskytnúť lekársku správu od svojho doktora,
ktorý potvrdí dobu nosenia opasku alebo korzetu. Táto správa
s uvedením dátumu musí byť podpísaná lekárom a hráč ju musí dať
oficiálnemu klasifikátorovi na príslušnom turnaji. Hráč musí toto takisto
oznámiť aj hlavnému rozhodcovi pred začiatkom súťaže, ktorej sa
zúčastňuje.

1.7.6

Ak sa na vozíku urobia úpravy podporného charakteru, či už sú na ňom
primontované alebo nie (okrem vankúšov), musia hráči požiadať
o klasifikáciu alebo preklasifikáciu v tomto upravenom vozíku. Všetky
úpravy na vozíku bez preklasifikácie a písomného autorizovania
v medzinárodnej klasifikačnej karte sú nelegálne a hráč bude
diskvalifikovaný.

ČASŤ 2

PRAVIDLÁ PRE HRU STOJACICH

2.1

Nie sú výnimky z pravidiel stolného tenisu pre telesne postihnutých
stojacich hráčov. Všetci hráči musia hrať podľa pravidiel ITTF, ako je
opísané v ich príručke časť 2.

2.2

V klasifikačnej karte hráča je časť, do ktorej sa zaznamenajú
obmedzenia, ak nejaké existujú, ktoré má hráč pri legálnom podaní.
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2.3

Ak hráč musí používať opasok (okolo pása) alebo korzet s ohľadom na
svoje postihnutie, musí preukázať, že si to vyžaduje jeho zdravotný stav
tak, aby bola uspokojená klasifikačná komisia.
Je na hráčovi, aby o používaní takéhoto výstroja upozornil oficiálneho
klasifikátora pri prvej alebo ďalšej klasifikácii. Povolenie nosiť opasok
alebo korzet sa vydá za nasledovných podmienok:

2.3.1

Trvalá - musí byť na príslušnom turnaji zapísaná oficiálnym
klasifikátorom v hráčovej medzinárodnej klasifikačnej karte.

2.3.2

Dočasná - hráč musí poskytnúť lekársku správu od svojho doktora,
ktorý potvrdí dobu nosenia opasku alebo korzetu. Táto správa
s uvedením dátumu musí byť podpísaná lekárom a hráč ju musí dať
oficiálnemu klasifikátorovi na príslušnom turnaji. Hráč musí toto takisto
oznámiť aj hlavnému rozhodcovi pred začiatkom súťaže, ktorej sa
zúčastňuje.

ČASŤ 3

PREDPISY PRE MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ

Tieto predpisy sa musia čítať spolu s kapitolou 3 - Predpisy pre medzinárodné
majstrovstvá, príručky ITTF. Platia všetky podmienky v nich uvedené okrem výnimiek
uvedených v nasledujúcich riadkoch.
Každé majstrovstvá alebo súťaž môžu byť schválené IPTTC pre faktor 40 a menej a
sankcionované IPC pre oficiálne majstrovstvá regiónov, majstrovstvá sveta a
paralympijské hry. V závislosti na schválení, výsledky sa budú rátať do rankovej
listiny podľa rôznych faktorov.
Cyklus turnajov, ktoré sú sankcionované faktorom 100, 80 a 50:
Rok 0:
Môže sa udeliť len jedno sankcionovanie pre jeden paralympijský turnaj.
Rok 2:
Môže sa udeliť len jedno sankcionovanie pre jedny majstrovstvá sveta.
Roky 1 a 3: Môže sa udeliť len jedno sankcionovanie pre jedny regionálne
majstrovstvá v každom IPTTC schválenom regióne.
3.1

PARALYMPIJSKÉ HRY - RANKOVÝ FAKTOR 100

3.1.1

Stolný tenis na paralympiáde musí spĺňať nasledovné podmienky na
získanie rankového faktoru 100:

3.1.2

Jeden z 2 technických delegátov (TD) musí dvakrát navštíviť budúce
miesto pretekov. Prvá inšpekcia sa vykoná minimálne 24 mesiacov pred
paralympiádou a TD musí napísať a podať správu Exekutíve IPTTC.

3.1.3

Druhá inšpekcia TD sa uskutoční 12 mesiacov pred paralympiádou.
Presný dátum sa určí v spolupráci s paralympijským organizačným
výborom. TD musí podať správu Exekutíve IPTTC.
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3.1.4

Správa TD musí zaručiť, že súťaž bude organizovaná v súlade s nižšie
uvedenými predpismi. Ak nie sú popísané v IPTTC predpisoch, budú sa
aplikovať predpisy uvedené v ITTF príručke kapitola 3 pre svetové
preteky.

3.1.5

Správa TD musí obsahovať nasledovné:

3.1.5.1

Ubytovanie - prístupné pre osoby s postihnutím.

3.1.5.2

Miesto pretekov - prístupnosť.

3.1.5.3

Doprava medzi ubytovaním a miestom pretekov.

3.1.5.4

Používané zariadenie musí byť schválené ITTF a stoly pre vozičkárov
musia spĺňať požiadavky IPTTC.

3.1.5.5

Počet hracích dní.

3.1.5.6

Maximálny počet účastníkov, ktorý môže byť akceptovaný plus iné
podstatné informácie.

3.1.5.7

Funkcionári

3.1.5.7.1

Technickí delegáti (TD): TD a zástupca TD musia byť určení IPTTC.

3.1.5.7.1.1

Výdavky: Paralympijský organizačný výbor (POV) musí zaplatiť výdavky
za cestovné, ubytovanie jednému TD pri dvoch inšpekciách miesta
súťaže v stolnom tenise. POV musí zaplatiť výdavky na cestovné,
ubytovanie a denné vreckové v sume € 15,- pre TD a zástupcu TD
počínajúc 5 dní pred otváracím ceremoniálom a končiac deň po
záverečnom ceremoniáli. TD musí do 30 dní po skončení turnaja zaslať
generálnemu tajomníkovi IPTTC správu o priebehu turnaja.

3.1.5.7.2

Klasifikátori: 3 medzinárodní klasifikátori, schválení zdravotným
zástupcom IPTTC musia byť prítomní počas paralympiády na možné
riešenie preklasifikácie a protestov. Budú to hlavný, zdravotný a
technický klasifikátor.

3.1.5.7.2.1

Výdavky: POV musí zaplatiť klasifikátorom výdavky na cestovné,
ubytovanie a denné vreckové v sume € 15,- počínajúc 3 dni pred
otváracím ceremoniálom a končiac deň po záverečnom ceremoniáli.

3.1.5.7.3

IPTTC vymenuje 2 kontrolórov rakiet.

3.1.5.7.3.1

Výdavky: POV musí zaplatiť kontrolórom rakiet výdavky na cestovné,
ubytovanie a denné vreckové v sume € 15,- počínajúc deň pred
otváracím ceremoniálom a končiac deň po záverečnom ceremoniáli.
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3.1.5.7.4

Rozhodcovia: Technický zástupca IPTTC v spolupráci s POV musí
vymenovať 1 rozhodcu a 3 zástupcov rozhodcu. Usporiadateľská
krajina má právo na minimálne jedného zástupcu rozhodcu. Ak má
usporiadateľská krajina kvalifikovaného rozhodcu, táto pozícia sa dá
kvalifikovanému rozhodcovi. Rozhodca a zástupcovia rozhodcu musia
byť medzinárodní rozhodcovia ITTF.

3.1.5.7.4.1

Výdavky: POV musí zaplatiť výdavky na cestovné, ubytovanie a denné
vreckové v sume € 15,- rozhodcovi a zástupcom rozhodcu počínajúc
deň pred otváracím ceremoniálom a končiac deň po záverečnom
ceremoniáli.

3.1.5.7.5

Manažér pre funkcionárov: hostiteľská krajina musí menovať skúseného
manažéra pre funkcionárov a 2 družstvá po dvoch zástupcov
manažéra.

3.1.5.7.5.1

Výdavky: POV musí hradiť cestovné v rámci hostiteľskej krajiny a
ubytovanie počas celej doby hier.

3.1.5.7.6

Rozhodcovia pri stole: Tu musí byť počet dvojčlenných tímov rozhodcov
pri stole rovný k počtu stolov krát 1,5 + 4 tímy.
Napr. počet stolov = 12 => 22 tímov rozhodcov = 44 rozhodcov

3.1.5.7.6.1

60% rozhodcovských tímov bude z asociácie stolného tenisu
hostiteľskej krajiny, 50% je prípustných národných rozhodcov pri stole a
zbytok 50% musí byť ITTF medzinárodných rozhodcov pri stole.

3.1.5.7.6.2

Zbytok 40% rozhodcov musí byť zo zahraničných asociácií a musia byť
ITTF medzinárodní rozhodcovia. IPTTC pozve týchto rozhodcov z ich
materských asociácií.

3.1.5.7.6.3

Všetci rozhodcovia pri stole musia byť certifikovaní rozhodcovia pri stole
IPTTC, ktorí zložili skúšku po seminári IPTTC

3.1.5.7.6.4

Výdavky: POV musí zaplatiť pozvaným zahraničným rozhodcom pri
stole výdavky na cestovné. Všetkým rozhodcom pri stole musí POV
taktiež zaplatiť cestovné z najbližšieho letiska v hostiteľskej krajine,
ubytovanie a denné vreckové v sume € 15,- počínajúc deň pred
otváracím ceremoniálom a končiac deň po záverečnom ceremoniáli.

3.1.5.7.6.5

Rok pred PH musí POV na turnaji pre postihnutých usporiadať pre
domácich rozhodcov pri stole seminár. POV musí zaplatiť výdavky na
cestovné a ubytovanie pre vymenovanú osobu IPTTC, ktorá bude viesť
seminár.

3.1.5.7.7

Počítačoví operátori: Musia byť prítomné 2 družstvá po 2 osoby (celkom
4 osoby) s dostatočnou znalosťou používaného počítačového systému
na PH. Systém musí byť preverený IPTTC minimálne 12 mesiacov pred
paralympijskými hrami.
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3.1.5.7.8

Exekutíva IPTTC: POV poskytne všetkým členom Exekutívy IPTTC
ubytovanie a stravu + 1 pracovníka. Taktiež musí poskytnúť
konferenčnú sálu (cca pre 50 ľudí) v mieste konania súťaže.

3.1.5.7.9

Výber na PH musí byť schválený predstavenstvom IPC na základe
odporúčania ŠTV.

3.2

MAJSTROVSTVÁ SVETA - RANKOVÝ FAKTOR 80

3.2.1

IPTTC môže schváliť len jeden turnaj pod názvom Majstrovstvá sveta v
stolnom tenise.

3.2.2

Na to, aby sa žiadalo o organizovanie MS, sa musí urobiť nasledovné:

3.2.2.1

Žiadosť o poriadanie MS spolu s IPC poplatkom musí byť zaslaná do
centrály IPC minimálne 48 mesiacov pred majstrovstvami.

3.2.2.2

Žiadosť musí obsahovať potvrdenie, že majstrovstvá
organizované podľa predpisov uvedených v týchto pravidlách.

3.2.2.3

Poplatok za žiadosť v sume € 1500,- bude splatný IPC s tým, že ak
bude žiadosť schválená, bude odrátaný od IPC paušálneho poplatku.
Ak žiadosť nebude schválená, poplatok sa vráti.

3.2.2.4

Majstrovstvá sveta musia spĺňať nasledovné požiadavky na získanie
rankového faktoru 80:

3.2.2.4.1

Vykonajú sa dve inšpekcie TD, jedna z IPC a jedna z IPTTC. Prvá
inšpekcia sa uskutoční najmenej 42 mesiacov pred začiatkom turnaja.
Druhá najmenej 6 mesiacov pred začiatkom turnaja. Organizátor uhradí
inšpektorom náklady spojené s cestovaním a denné vreckové v sume €
15,- počas každej inšpekcie.

3.2.2.5

Správa TD musí zaručiť, že preteky budú organizované v súlade
s nižšie uvedenými predpismi. Ak nie sú uvedené v IPTTC príručke,
budú sa aplikovať predpisy pre MS uvedené v príručke ITTF kapitola 3.

3.2.2.6

Správa TD musí obsahovať nasledovné:

3.2.2.6.1

Ubytovanie - prístupné a prispôsobené osobám s postihnutím.

3.2.2.6.2

Miesto konania - dostupnosť.

3.2.2.6.3

Doprava z ubytovania na športovisko.

3.2.2.6.4

Používané zariadenie musí byť schválené ITTF a stoly pre vozičkárov
musia spĺňať požiadavky IPTTC.

3.2.2.6.5

Počet hracích dní na pretekoch.
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3.2.2.6.6

Maximálny počet
informácie.

akceptovateľných

3.2.2.7

Funkcionári

3.2.2.7.1

Technický delegát (TD): TD a zástupca TD musia byť určení IPTTC. TD
musí do 30 dní po skončení turnaja zaslať generálnemu tajomníkovi
IPTTC správu o priebehu turnaja.

3.2.2.7.1.1

Výdavky: Organizačný výbor musí zaplatiť výdavky na cestovné,
ubytovanie a denné vreckové v sume € 15,- počínajúc 3 dni pred
začiatkom majstrovstiev a končiac deň po ukončení majstrovstiev.

3.2.2.7.2

Klasifikátori: 3 medzinárodní klasifikátori, schválení zdravotným
funkcionárom IPTTC musia byť prítomní počas majstrovstiev na
klasifikáciu, preklasifikácie a riešenie protestov. Budú to hlavný,
zdravotný a technický klasifikátor.

3.2.2.7.2.1

Výdavky: OV musí zaplatiť výdavky na cestovné, ubytovanie a denné
vreckové v sume € 15,- počínajúc 3 dni pred otváracím ceremoniálom a
končiac deň po záverečnom ceremoniáli.

3.2.2.7.2.2

Môže sa zorganizovať klasifikačný seminár. V tomto prípade poskytne
OV konferenčnú miestnosť a ubytovanie pre účastníkov. Účastníci si
zaplatia cestovné na seminár a poplatok € 50,- na osobu.

3.2.2.7.3

IPTTC vymenuje 2 kontrolórov rakiet.

3.2.2.7.3.1

Výdavky: OV musí zaplatiť kontrolórom rakiet výdavky na cestovné,
ubytovanie a denné vreckové v sume € 15,- počínajúc deň pred
majstrovstvami a končiac deň po majstrovstvách.

3.2.2.7.4

Rozhodcovia: IPTTC Technický zástupca v spolupráci s OV musí
vymenovať 1 rozhodcu a 3 zástupcov rozhodcu. Usporiadateľská
krajina má právo na minimálne jedného zástupcu rozhodcu. Jeden
zástupca rozhodcu musí byť z inej krajiny. Ak má usporiadateľská
krajina kvalifikovaného rozhodcu, táto pozícia sa dá kvalifikovanému
rozhodcovi. Rozhodca a zástupcovia rozhodcu musia byť medzinárodní
rozhodcovia ITTF.

3.2.2.7.4.1

Výdavky: OV musí zaplatiť výdavky na cestovné, ubytovanie a denné
vreckové v sume € 15,- rozhodcovi a zástupcom rozhodcu počínajúc
deň pred začiatkom majstrovstiev a končiac deň po ukončení
majstrovstiev.

3.2.2.7.5

Manažér pre funkcionárov: hostiteľská krajina musí menovať skúseného
manažéra pre funkcionárov a 2 tímy po dvoch zástupcov manažéra.
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3.2.2.7.5.1

Výdavky: OV musí hradiť cestovné v rámci hostiteľskej krajiny a
ubytovanie počas celej doby majstrovstiev.

3.2.2.7.6

Rozhodcovia pri stole: Tu musí byť počet dvojčlenných tímov rozhodcov
pri stole rovný k počtu stolov krát 1,5 + 4 tímy. Napr. počet stolov = 12
=> 22 tímov rozhodcov = 44 rozhodcov

3.2.2.7.6.1

Všetci rozhodcovia musia byť IPTTC certifikovaní rozhodcovia pri stole.
To znamená, že všetci rozhodcovia musia zložiť skúšku po IPTTC
seminári pre rozhodcov.

3.2.2.7.6.2

Pred MS sa bude konať seminár. OV musí zaplatiť výdavky na
cestovné a ubytovanie pre vymenovanú osobu IPTTC, ktorá bude viesť
seminár.

3.2.2.7.6.3

60% rozhodcovských tímov pri stole bude z asociácie stolného tenisu
hostiteľskej krajiny, 50% je prípustných národných rozhodcov pri stole a
zbytok 50% musí byť ITTF medzinárodných rozhodcov pri stole.

3.2.2.7.6.4

Zbytok 40% rozhodcov pri stole musí byť zo zahraničných asociácií a
musia byť ITTF medzinárodní rozhodcovia pri stole. IPTTC pozve týchto
rozhodcov z ich materských asociácií.

3.2.2.7.6.5

Výdavky: OV musí zaplatiť výdavky na cestovné pre zahraničných
rozhodcov z najbližšieho letiska v hostiteľskej krajine, ubytovanie a
denné vreckové v sume € 15,- počínajúc deň pred štartom majstrovstiev
a končiac deň po ukončení majstrovstiev.

3.2.2.7.7

Počítačoví operátori: Musia byť prítomné 4 osoby s dostatočnou
znalosťou používaného počítačového systému. Systém musí byť
preverený IPTTC minimálne 6 mesiacov pred majstrovstvami.

3.2.2.7.8

Exekutíva IPTTC: OV poskytne všetkým členom Exekutívy IPTTC
ubytovanie a stravu + 1 pracovníka počas MS

3.2.2.7.9

Paušálny poplatok: na osobu (manažment, funkcionári, hráč) € 36,musí byť po obdržaní faktúry zaplatený na účet IPTTC, vedený na
centrále IPC.

3.2.2.7.10

Výber na MS musí byť schválený SAEC.

3.3

REGIONÁLNE MAJSTROVSTVÁ - RANKOVÝ FAKTOR 50

3.3.1

Na to, aby sa žiadalo o organizovanie regionálnych majstrovstiev, sa
musí urobiť nasledovné:

3.3.1.1

Žiadosť o poriadanie regionálnych majstrovstiev musí byť zaslaná do
centrály IPC, kópia musí byť zaslaná tajomníkovi turnajového výboru
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IPTTC a generálnemu tajomníkovi IPTTC minimálne 24 mesiacov pred
majstrovstvami.
3.3.1.2

Žiadosť musí obsahovať potvrdenie, že majstrovstvá budú
organizované podľa predpisov tak, ako sú opísané v týchto pravidlách.

3.3.1.3

Predpisy ohľadom výberu sa vzťahujú na 50 rankové turnaje vrátane
regionálnych majstrovstiev a regionálnych hier v roku pred PH a v roku
pred MS.

3.3.2

Regionálne majstrovstvá (Európa, Pan-Amerika, Ázia a Oceánia a
Afrika) musia spĺňať nasledovné požiadavky na získanie rankového
faktoru 50:

3.3.2.1

TD musí uskutočniť inšpekciu miesta konania a podať správu
generálnemu tajomníkovi IPTTC najmenej 12 mesiacov pred začiatkom
majstrovstiev.

3.3.2.2

Správa TD musí zaručiť, že preteky budú organizované v súlade
s nižšie uvedenými predpismi. Ak nie sú uvedené v IPTTC príručke,
budú sa aplikovať predpisy uvedené v príručke ITTF kapitola 3.

3.3.2.3

Správa TD musí obsahovať nasledovné:

3.3.2.3.1

Ubytovanie - prístupné a prispôsobené osobám s postihnutím.

3.3.2.3.2

Miesto konania - dostupnosť.

3.3.2.3.3

Doprava z ubytovania na športovisko.

3.3.2.3.4

Používané zariadenie musí byť schválené ITTF a stoly pre vozičkárov
musia spĺňať požiadavky IPTTC.

3.3.2.3.5

Počet hracích dní na pretekoch.

3.3.2.3.6

Maximálny počet
informácie.

3.3.2.4

Funkcionári

3.3.2.4.1

Technický delegát (TD): TD musí byť určený IPTTC. Ak IPTTC
Turnajový zástupca zistí, že majstrovstiev sa zúčastní viac ako 200
hráčov, IPTTC vymenuje zástupcu TD.

3.3.2.4.1.1

Výdavky: Organizačný výbor musí TD zaplatiť výdavky na cestovné,
ubytovanie a denné vreckové v sume € 15,- (ak je vymenovaný
zástupca TD aj tomu) počínajúc 3 dni pred štartom majstrovstiev a
končiac deň po ukončení majstrovstiev, tak ako aj TD, ktorý vykoná

akceptovateľných

14

účastníkov

a

iné

potrebné

inšpekčnú cestu. TD musí do 30 dní po skončení turnaja zaslať
tajomníkovi IPTTC správu o priebehu turnaja.
3.3.2.4.2

Zástupca pre výber: Musí sa zúčastniť regionálnych majstrovstiev, aby
dohliadal na hrací systém, ktorý musí byť taký istý na všetkých
regionálnych majstrovstvách. IPTTC zaplatí jeho cestovné náklady.

3.3.2.4.2.1

Výdavky: OV musí zaplatiť výdavky za ubytovanie a denné vreckové
v sume € 15,- počínajúc deň pred začiatkom majstrovstiev a končiac
deň po majstrovstvách.

3.3.2.4.3

IPTTC vymenuje 1 kontrolóra rakiet. Ak sa majstrovstiev zúčastní viac
ako 200 hráčov, vymenujú sa 2 kontrolóri rakiet.

3.3.2.4.3.1

Výdavky: OV musí zaplatiť výdavky na cestovné, ubytovanie a denné
vreckové v sume € 15,- počínajúc deň pred majstrovstvami a končiac
deň po majstrovstvách.

3.3.2.4.4

Klasifikátori: 5 medzinárodní klasifikátori, schválení lekárskym
funkcionárom IPTTC musia byť prítomní počas majstrovstiev na
klasifikáciu, preklasifikácie a riešenie protestov. Zloženie bude
nasledovné: 1 hlavný klasifikátor, 2 zdravotní a 2 technickí klasifikátori.

3.3.2.4.4.1

Musí sa zorganizovať štvordenný klasifikačný seminár. V tomto prípade
poskytne OV konferenčnú miestnosť a ubytovanie pre účastníkov.
Účastníci si zaplatia cestovné na seminár, ubytovanie a účastnícky
poplatok € 50,- na osobu.

3.3.2.4.4.2

Výdavky: OV musí zaplatiť každému oficiálnemu klasifikátorovi výdavky
na cestovné, ubytovanie a denné vreckové v sume € 15,- počínajúc 3
dni pred štartom majstrovstiev a končiac deň po ukončení majstrovstiev.

3.3.2.4.5

Rozhodcovia: IPTTC Technický zástupca v spolupráci s OV musí
vymenovať 1 rozhodcu a 2 zástupcov rozhodcu. Hostiteľská krajina má
právo na minimálne jedného zástupcu rozhodcu. Ak má hostiteľská
krajina kvalifikovaného rozhodcu, táto pozícia sa dá kvalifikovanému
rozhodcovi. Najmenej jeden zástupca rozhodcu musí byť z inej krajiny
ako je hostiteľská krajina.

3.3.2.4.5.1

Výdavky: OV musí zaplatiť výdavky na cestovné, ubytovanie a denné
vreckové v sume € 15,- počínajúc 3 dni pred začiatkom majstrovstiev a
končiac deň po ukončení majstrovstiev.

3.3.2.4.6

Manažér pre funkcionárov: hostiteľská krajina musí menovať skúseného
manažéra pre funkcionárov a dvoch zástupcov manažéra.

3.3.2.4.6.1

Výdavky: OV musí hradiť cestovné v rámci hostiteľskej krajiny a
ubytovanie počas celej doby majstrovstiev.
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3.3.2.4.7

Rozhodcovia pri stole: Tu musí byť počet dvojčlenných tímov rozhodcov
pri stole rovný k počtu stolov krát 1,5 + 4 tímy.
Napr. počet stolov = 12 => 22 tímov rozhodcov = 44 rozhodcov

3.3.2.4.7.1

60% rozhodcovských tímov pri stole bude z asociácie stolného tenisu
hostiteľskej krajiny, 50% je prípustných národných rozhodcov pri stole a
zbytok 50% musí byť ITTF medzinárodných rozhodcov pri stole.

3.3.2.4.7.2

Zbytok 40% rozhodcov pri stole musí byť zo zahraničných asociácií a
musia byť ITTF medzinárodní rozhodcovia pri stole. IPTTC pozve týchto
rozhodcov z ich materských asociácií.

3.3.2.4.7.3

Výdavky: OV musí zaplatiť výdavky na cestovné z najbližšieho letiska v
hostiteľskej krajine, ubytovanie a denné vreckové v sume € 15,počínajúc deň pred štartom majstrovstiev a končiac deň po ukončení
majstrovstiev.

3.3.2.4.7.4

Pred regionálnymi majstrovstvami sa bude konať seminár. Jeden
z rozhodcov bude viesť tento seminár.

3.3.2.4.8

Počítačoví operátori: Musia byť prítomné 2 osoby s dostatočnou
znalosťou používaného počítačového systému. Systém musí byť
preverený IPTTC minimálne 6 mesiacov pred majstrovstvami.

3.3.2.4.9

Exekutíva IPTTC: OV musí poskytnúť pre dvoch členov Exekutívy
IPTTC ubytovanie a stravu + 1 pracovníka počas regionálnych
majstrovstiev.

3.3.2.4.10

Paušálny poplatok: na osobu (manažment, funkcionári, hráč) € 36,musí byť po obdržaní faktúry zaplatený na účet IPTTC, vedený na
centrále IPC.

3.4

SVETOVÝ POHÁR JEDNOTLIVCOV: Rankový faktor 40

3.4.1

Môže sa konať v rôznych obmenách: 16 mužov a 12 žien, 16 mužov a 8
žien alebo 12 mužov a 8 žien.

3.4.2

Organizátor si môže vybrať formát a či bude organizovať mužov aj ženy
spolu alebo len mužov, len ženy a stojacich a vozičkárov spolu alebo
len stojacich alebo len vozičkárov.

3.4.3

Ak sa organizátor rozhodne organizovať stojacich a vozičkárov
spoločne, formát musí byť rovnaký.

3.4.4

Táto súťaž sa bude hrať každý rok s tým, že Svetový pohár jednotlivcov
bude mať faktor 40 a Regionálny pohár jednotlivcov bude mať faktor 30.

3.4.5

Súťaž bude trvať tri dni.
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3.4.6

Formát súťaže bude nasledovný:
• pre 8 hráčov: dve skupiny po štyroch hráčov. V skupine bude
hrať každý s každým a prví dvaja z každej skupiny postupujú do
finálovej skupiny A, kde budú hrať o konečné 1. až 4.
miesto. Hráči umiestnení v skupinách na 3. a 4. mieste budú
podobne hrať vo finálovej skupine B o konečné 5. až 8. miesto.
• pre 12 hráčov: štyri skupiny po troch hráčov. V skupine bude hrať
každý s každým a prví dvaja z každej skupiny postupujú do
finálovej skupiny A, kde budú hrať o konečné 1. až 8.
miesto. Hráči umiestnení na 3. mieste budú hrať vo finálovej
skupine B o konečné 9. až 12. miesto.
• pre 16 hráčov: štyri skupiny po štyroch hráčov. V skupine bude
hrať každý s každým a prví dvaja z každej skupiny postupujú do
finálovej skupiny A, kde budú hrať o konečné 1. až 8.
miesto. Hráči umiestnení na 3. a 4. mieste budú hrať vo finálovej
skupine B o konečné 9. až 16. miesto. Vo finále sa budú hrať
skupiny A a B priamym vyraďovacím spôsobom.

3.4.7

Kvadruplegický hráč bude mať povolený jeden doprovod.

3.4.8

Žiadny iný hráč nebude mať povolený doprovod.

3.4.9

Organizátor zaplatí plnú penziu a miestnu dopravu.

3.4.10

Výber bude založený na otvorenej rankovej listine.

3.4.11

Toto nadobudne platnosť od 1. januára 2003.

3.4.12

Paušálny poplatok pre turnaj faktoru 40 je na osobu € 25,-

3.4.13

Na turnajoch faktoru 40 nie sú potrební klasifikátori.

3.5

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ: Rankový faktor 30.

3.5.1

Počas jedného kalendárneho roka sa môže krajine prideliť len jeden
turnaj s rankovým faktorom 30.

3.5.2

Ak o takýto turnaj na ten istý dátum požiadajú v jednej krajine viacerí
organizátori, sankcionovanie dostane ten, ktorý o to požiadal skôr.

3.5.3

Na to, aby sa žiadalo o organizovanie medzinárodných majstrovstiev,
sa musí urobiť nasledovné:

3.5.3.1

Žiadosť o poriadanie musí byť zaslaná tajomníkovi turnajového výboru
IPTTC a kópia generálnemu tajomníkovi IPTTC minimálne 15 mesiacov
pred majstrovstvami. Poplatok € 250,- musí byť zaplatený na účet
IPTTC, vedený na centrále IPC (musí byť zaslaný spolu s prihláškou).
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3.5.3.2

Žiadosť musí obsahovať potvrdenie, že majstrovstvá
organizované podľa predpisov uvedených v týchto pravidlách.

3.5.4

Medzinárodné majstrovstvá musia spĺňať nasledovné požiadavky na to,
aby dostali rankový faktor 30. O tom rozhodne IPTTC turnajový
zástupca. Môže to byť turnaj:

3.5.4.1

Pozvané všetky krajiny sveta a so všetkými disciplínami v jednej
kategórii.

3.5.4.2

IOSD hry alebo turnaj podobnej kategórie. (To znamená, že pri
dodržaní všetkých ostatných požiadaviek, organizačný výbor na to, aby
získal rankový faktor 30 potrebuje hrať všetky disciplíny len pre
vozičkárov, stojacich alebo mentálne postihnutých).

3.5.4.3

TD uskutoční inšpekciu najmenej 12 mesiacov pred začiatkom turnaja.

3.5.4.4

Prihlášky nemôžu byť poslané krajinám predtým, ako ich schváli TD.

3.5.4.5

Žiadny ďalší turnaj s rankovým faktorom 30 a vyšším sa nesmie
poriadať 2 týždne pred alebo po skončení podujatia.

3.5.4.6

Žiadny ďalší turnaj s rankovým faktorom 20 alebo 10 sa nesmie
poriadať vo svete v tom istom čase, avšak ďalšie turnaje faktorov 20
a 10 sa môžu schváliť v danom regióne týždeň pred alebo po podujatí.

3.5.4.7

Maximálny počet družstiev z jednej krajiny s hráčmi z tej istej krajiny
v jednej skupine je 1 alebo 2 (podľa rozhodnutia TD).

3.5.4.8

Maximálny počet hráčov z jednej krajiny v jednej skupine je 3 alebo 6
(podľa rozhodnutia TD).

3.5.4.9

Hráči z rôznych krajín nemôžu v súťaži družstiev vytvoriť družstvo.

3.5.4.10

Osoby rôzneho pohlavia nemôžu v súťaži družstiev vytvoriť družstvo.

3.5.5

Správa TD musí zaručiť, že preteky budú organizované v súlade
s nižšie uvedenými predpismi. Ak nie sú uvedené v IPTTC príručke,
budú sa aplikovať predpisy uvedené v príručke ITTF kapitola 3.

3.5.6

Správa TD musí obsahovať nasledovné:

3.5.6.1

Ubytovanie - prístupné a prispôsobené osobám s postihnutím.

3.5.6.2

Miesto konania - dostupnosť.

3.5.6.3

Doprava z ubytovania na športovisko.
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3.5.6.4

Používaný výstroj musí byť schválený ITTF a stoly musia spĺňať IPTTC
požiadavky pre vozičkárov.

3.5.6.5

Počet hracích dní na pretekoch.

3.5.6.6

Maximálny počet
informácie.

3.5.6.7

Funkcionári

3.5.6.7.1

Technický delegát (TD): TD musí byť určený IPTTC a musí sa zúčastniť
majstrovstiev. TD musí do 30 dní po skončení turnaja zaslať
generálnemu tajomníkovi IPTTC správu o priebehu turnaja.

3.5.6.7.1.1

Výdavky: Organizačný výbor musí TD zaplatiť výdavky na cestovné,
ubytovanie a denné vreckové v sume € 15,- počínajúc 2 dni pred
štartom majstrovstiev a končiac deň po ukončení majstrovstiev.

3.5.6.7.2

Klasifikátori: 3 medzinárodní klasifikátori, schválení lekárskym
funkcionárom IPTTC musia byť prítomní počas majstrovstiev na
klasifikáciu, preklasifikácie a riešenie protestov. Zloženie bude
nasledovné: 1 hlavný klasifikátor, 1 zdravotný a 1 technický klasifikátor.

3.5.6.7.2.1

Výdavky: OV musí zaplatiť výdavky na cestovné, ubytovanie a denné
vreckové v sume € 15,- počínajúc 2 dni pred štartom majstrovstiev a
končiac deň po ukončení majstrovstiev.

3.5.6.7.2.2

Môže sa zorganizovať štvordenný klasifikačný seminár. V tomto prípade
poskytne OV konferenčnú miestnosť a ubytovanie pre účastníkov.
Účastníci si zaplatia cestovné na seminár, ubytovanie a účastnícky
poplatok € 50,- na osobu.

3.5.6.7.3

Rozhodcovia: IPTTC Technický zástupca v spolupráci s národnou
stolnotenisovou asociáciou vymenuje rozhodcu a zástupcu rozhodcu.
Národná stolnotenisová asociácia nominuje rozhodcu, ktorý musí byť
buď ITTF medzinárodný rozhodca alebo medzinárodný rozhodca pri
stole, ktorý zložil skúšku po seminári IPTTC pre rozhodcov pri stole.

3.5.6.7.3.1

Výdavky: OV musí zaplatiť výdavky na cestovné, ubytovanie a denné
vreckové v sume € 15,- rozhodcovi a zástupcovi rozhodcu počínajúc 2
dni pred začiatkom majstrovstiev a končiac deň po ukončení
majstrovstiev.

3.5.6.7.4

Rozhodcovia pri stole: Tu musí byť počet rozhodcov pri stole rovný k
počtu stolov krát 2 + 4. To znamená, že ak je počet stolov 12, počet
rozhodcov pri stole musí byť 28.
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3.5.6.7.4.1

Väčšina rozhodcov pri stole musia byť certifikovaní IPTTC rozhodcovia
pri stole, ktoré zložili skúšku po IPTTC seminári pre rozhodcov pri stole,
ktorý sa konal na MS alebo regionálnych majstrovstvách.

3.5.6.7.4.2

Výdavky: OV musí zaplatiť zahraničným rozhodcom výdavky na
cestovné z najbližšieho letiska v hostiteľskej krajine, ubytovanie a
denné vreckové v sume € 15,- počínajúc deň pred štartom majstrovstiev
a končiac deň po ukončení majstrovstiev.

3.5.6.7.4.3

OV musí pozvať do 40% rozhodcov pri stole zo zúčastnených krajín.
Avšak, ak krajina nepošle rozhodcu pri stole, hostiteľská krajina
vymenuje náhradníka zo svojich vlastných radov pri dodržaní pravidla
50% IPTTC certifikovaných rozhodcov pri stole a 50% národných
rozhodcov pri stole.

3.5.6.7.5

OV poskytne pre jedného zástupcu Exekutívy IPTTC ubytovanie a
stravu + 1 pracovníka počas majstrovstiev.

3.5.6.7.6

Paušálny poplatok: na osobu (manažment, funkcionári, hráč) € 20,musí byť po obdržaní faktúry zaplatený na účet IPTTC, vedený na
centrále IPC.

3.6

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ: Rankový faktor 20

3.6.1

Medzinárodná súťaž s pozvanými krajinami v danom regióne. Ak sa na
súťaž prihlásia aj krajiny mimo daného regiónu, organizátor takejto
súťaže ich musí akceptovať. Uzavretý turnaj sa môže usporiadať len so
špeciálnym povolením turnajového zástupcu IPTTC.

3.6.1.1

Jedna krajina môže v jednom roku organizovať maximálne dva turnaje
faktoru 10 a/alebo 20 pre tie isté skupiny.

3.6.2

Žiadosť o poriadanie súťaže s rankovým faktorom 20 musí byť zaslaná
tajomníkovi turnajového výboru IPTTC a kópia generálnemu
tajomníkovi IPTTC minimálne 12 mesiacov pred majstrovstvami.
Poplatok € 250,- musí byť zaplatený na účet IPTTC, vedený na centrále
IPC (musí byť zaslaný spolu s prihláškou).

3.6.2.1

Žiadosť musí obsahovať potvrdenie, že majstrovstvá budú
organizované podľa predpisov tak, ako sú opísané v tejto príručke.

3.6.2.2

Ďalšie turnaje pre tie isté skupiny sa môžu organizovať v danom
regióne týždeň pred alebo po podujatí.

3.6.2.3

Maximálna veľkosť skupiny pre round robin je 5 hráčov.

3.6.2.4

Maximálny počet hráčov postupujúcich z round robin je 2.

3.6.2.5

Maximálny počet zápasov o umiestnenie je jeden zápas o 3. miesto.
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3.6.2.6

Maximálny počet družstiev z jednej krajiny (všetci hráči z tej istej
krajiny) v jednej disciplíne je 2.

3.6.2.7

Maximálny počet hráčov z jednej krajiny v jednej skupine je 6. Povolia
sa aj 2 juniorský hráči naviac.

3.6.2.8

Hráči z rôznych krajín môžu vytvoriť družstvá v súťaži družstiev.

3.6.2.9

Osoby rôzneho pohlavia nemôžu vytvoriť družstvo v súťaži družstiev.

3.6.3

Žiadosť musí obsahovať nasledovné detaily:

3.6.3.1

Ubytovanie - prístupné a prispôsobené osobám s postihnutím.

3.6.3.2

Miesto konania - dostupnosť.

3.6.3.3

Doprava z ubytovania na športovisko.

3.6.3.4

Používaný výstroj musí byť schválený ITTF a stoly pre hru vozičkárov
musia spĺňať IPTTC požiadavky.

3.6.3.5

Počet hracích dní na pretekoch.

3.6.3.6

Maximálny počet
informácie.

3.6.3.7

Funkcionári

3.6.3.7.1

Technický delegát (TD): TD bude vymenovaný turnajovým zástupcom
IPTTC a musí sa zúčastniť turnaja. Turnajový zástupca môže vo
výnimočných prípadoch vymenovať TD z hostiteľskej krajiny s tým, že
nie je členom OV. Bez schválenia TD sa nesmú rozoslať prihlášky na
turnaj. Osem mesiacov pred turnajom vykoná TD inšpekciu. TD musí do
30 dní po skončení turnaja zaslať generálnemu tajomníkovi IPTTC
správu o priebehu turnaja.

3.6.3.7.1.1

Výdavky: Organizačný výbor musí TD zaplatiť výdavky na cestovné,
ubytovanie a denné vreckové v sume € 15,- počínajúc deň pred štartom
majstrovstiev a končiac deň po ukončení majstrovstiev.

3.6.3.7.2

Klasifikátori: Na turnaji musia byť prítomní 2 klasifikátori. Jeden
zdravotný a jeden technický. Klasifikátori nemôžu zmeniť trvalú
klasifikáciu, avšak môžu odporučiť kompletnej klasifikačnej komisie
(hlavný, zdravotný a technický klasifikátor) hráča na prehodnotenie.

3.6.3.7.2.1

Výdavky: OV musí zaplatiť výdavky na cestovné, ubytovanie a denné
vreckové v sume € 15,- počínajúc deň pred štartom majstrovstiev a
končiac deň po ukončení majstrovstiev.
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3.6.3.7.3

Rozhodcovia: IPTTC Technický zástupca v spolupráci s národnou
stolnotenisovou asociáciou vymenuje rozhodcu a zástupcu rozhodcu.
Národná stolnotenisová asociácia nominuje rozhodcu, ktorý musí byť
buď ITTF medzinárodný rozhodca alebo medzinárodný rozhodca pri
stole, ktorý zložil skúšku po seminári IPTTC pre rozhodcov pri stole.

3.6.3.7.3.1

Výdavky: OV musí zaplatiť výdavky na cestovné, ubytovanie a denné
vreckové v sume € 15,- rozhodcovi a zástupcovi rozhodcu počínajúc 2
dni pred začiatkom majstrovstiev a končiac deň po ukončení
majstrovstiev.

3.6.3.7.3.2

Rozhodcovia pri stole: pri každom stole musí byť jeden národný
rozhodca pri stole.

3.6.3.7.3.3

OV musí pozvať do 40% rozhodcov pri stole zo zúčastnených krajín.
Avšak, ak krajina nepošle rozhodcu, hostiteľská krajina vymenuje
náhradníka zo svojich vlastných radov pri dodržaní pravidla 50% IPTTC
certifikovaných rozhodcov pri stole a 50% národných rozhodcov pri
stole.

3.6.3.7.4

Paušálny poplatok: na osobu (manažment, funkcionári, hráč) € 20,musí byť po obdržaní faktúry zaplatený na účet IPTTC, vedený na
centrále IPC.

3.7

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ: Rankový faktor 10

3.7.1

Pozývacie majstrovstvá, na ktoré sa pozve minimálne 8 krajín, ale
organizátor musí akceptovať aj ďalšie krajiny, ktoré si želajú zúčastniť
sa týchto majstrovstiev. Uzavretý turnaj sa môže usporiadať len so
špeciálnym povolením turnajového zástupcu IPTTC.

3.7.1.1

Jedna krajina môže v jednom roku organizovať maximálne dva turnaje
faktoru 10 a/alebo 20 pre tie isté skupiny.

3.7.2

Žiadosť o poriadanie súťaže s rankovým faktorom 10 musí byť zaslaná
tajomníkovi turnajového výboru IPTTC a kópia generálnemu
tajomníkovi IPTTC minimálne 6 mesiacov pred majstrovstvami.
Poplatok € 250,- musí byť zaplatený na účet IPTTC, vedený na centrále
IPC (musí byť zaslaný spolu s prihláškou).

3.7.2.1

Ak sa pridajú disciplíny pre juniorov alebo turnaj je juniorský, tak potom
bude mať faktor 10

3.7.3

Žiadosť musí obsahovať potvrdenie, že turnaj bude organizovaný podľa
predpisov tak, ako sú opísané v tejto príručke.

3.7.3.1

Ďalšie turnaje pre tie isté skupiny sa môžu organizovať v danom
regióne týždeň pred alebo po podujatí.
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3.7.3.2

Maximálny počet hráčov v round robin je 6.

3.7.3.3

Maximálny počet hráčov postupujúcich z round robin je 2.

3.7.3.4

Maximálny počet zápasov o umiestnenie je jeden zápas o 3. miesto.

3.7.3.5

Maximálny počet družstiev z jednej krajiny (všetci hráči z tej istej
krajiny) v jednej skupine je 2.

3.7.3.6

Maximálny počet hráčov z jednej krajiny v jednej skupine je 6.

3.7.3.7

Hráči z rôznych krajín môžu vytvoriť družstvá v súťaži družstiev.

3.7.3.8

Osoby rôzneho pohlavia nemôžu vytvoriť družstvá v súťaži družstiev.

3.7.3.9

Povolia sa extra dvaja juniorskí hráči na skupinu a krajinu.

3.7.4

Žiadosť musí obsahovať nasledovné detaily:

3.7.4.1

Ubytovanie - prístupné a prispôsobené osobám s postihnutím.

3.7.4.2

Miesto konania - dostupnosť.

3.7.4.3

Doprava z ubytovania na športovisko.

3.7.4.4

Používaný výstroj musí byť schválený ITTF a stoly pre hru vozičkárov
musia spĺňať IPTTC požiadavky.

3.7.4.5

Počet hracích dní na pretekoch.

3.7.4.6

Maximálny počet
informácie.

3.7.4.7

Funkcionári

3.7.4.7.1

Technický delegát (TD): TD bude vymenovaný turnajovým zástupcom
IPTTC a musí sa zúčastniť turnaja. Turnajový zástupca môže vo
výnimočných prípadoch vymenovať TD z hostiteľskej krajiny s tým, že
nie je členom OV. Bude potrebná inšpekcia TD. Bez schválenia TD sa
nesmú rozoslať prihlášky na turnaj. Organizačný výbor musí TD zaplatiť
výdavky na cestovné, ubytovanie a denné vreckové v sume € 15,počínajúc deň pred štartom majstrovstiev a končiac deň po ukončení
majstrovstiev.

3.7.4.7.2

Klasifikátori: 1 klasifikátor sa musí zúčastniť 10 Fa turnaja. Nemôže
zmeniť
predchádzajúcu
klasifikáciu
uskutočnenú
kompletnou
klasifikačnou komisiou.
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3.7.4.7.2.1

Výdavky: OV musí zaplatiť výdavky na cestovné, ubytovanie a denné
vreckové v sume € 15,- počínajúc deň pred štartom majstrovstiev a
končiac deň po ukončení majstrovstiev.

3.7.4.7.3

Rozhodca: IPTTC Technický zástupca v spolupráci s národnou
stolnotenisovou asociáciou vymenuje rozhodcu, ktorý musí byť národný
rozhodca alebo rozhodca pri stole, ktorý zložil skúšku po seminári
IPTTC pre rozhodcov pri stole.

3.7.4.7.3.1

Výdavky: OV musí zaplatiť výdavky na cestovné, ubytovanie a denné
vreckové v sume € 15,- rozhodcovi a zástupcovi rozhodcu počínajúc 2
dni pred začiatkom majstrovstiev a končiac deň po ukončení
majstrovstiev.

3.7.4.7.4

OV musí pozvať do 40% rozhodcov pri stole zo zúčastnených krajín.
Avšak, ak krajina nepošle rozhodcu, hostiteľská krajina vymenuje
náhradníka zo svojich vlastných radov pri dodržaní pravidla 50% IPTTC
certifikovaných rozhodcov pri stole a 50% národných rozhodcov pri
stole.

3.7.4.7.5

Paušálny poplatok: na osobu (manažment, funkcionári, hráč) € 10,musí byť po obdržaní faktúry zaplatený na účet IPTTC, vedený na
centrále IPC.

3.8

PRIHLÁŠKY PRE VŠETKY MAJSTROVSTVÁ (80, 50, 30, 20,10)

3.8.1

Po súhlase IPTTC organizovať majstrovstvá, poriadajúca krajina
zabezpečí rozoslanie prihlášok všetkým národným paralympijským
výborom v oblasti pretekov, ktoré zaplatili členské IPC (svet, Európa,
Pan-Am, Afrika alebo Ázia a Oceánia). Musia byť poslané minimálne 4
mesiace pred termínom pretekov a musia obsahovať:

3.8.1.1

Termín pretekov.

3.8.1.2

Detaily o mieste konania.

3.8.1.3

Detaily o ubytovaní.

3.8.1.4

Výstroj, ktorý sa bude používať.

3.8.1.5

Maximálny počet družstiev/hráčov, ktorý je povolený.

3.8.1.6

Uvedenie mena technického delegáta /TD.

3.8.1.7

Zloženie klasifikačnej/zdravotnej komisie.

3.8.1.8

Detaily o funkcionároch. Uvedenie mena rozhodcu a jeho kvalifikácie.

3.8.1.9

Účastnícke poplatky, vrátane ceny pre doprovod.
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3.8.1.10

Prihlášky pre všetky skupiny a súťaže.

3.8.1.11

Medzinárodná Jury.

3.8.1.12

Dátum ukončenia.

3.8.1.13

Dátum a miesto žrebovania.

3.8.2

Súťaže: Nasledovné súťaže sa musia hrať, aby vytvorili zaradenie
majstrovstiev pre rankový faktor 80, 50 alebo 30 (iné ako TOP16,
TOP12 alebo TOP8).

3.8.2.1

Súťaž družstiev pre mužov a ženy v skupinách 1-5, 6-10 a 11. Jedno
družstvo za krajinu v každej skupine pre turnaje Fa 50-100. Prihláška 4
družstiev rozhodne o súťaži.

3.8.2.2

Dvojhry mužov a žien v skupinách 1-5, 6-10 a 11.

3.8.2.2.1

Na turnajoch faktoru 80 - 100 môžu byť v jednej skupine maximálne
traja pretekári z jednej krajiny.

3.8.2.2.2

Na turnajoch faktoru 50,

3.8.2.2.2.1

ak sa skombinujú dve skupiny, môžu v nich hrať až 4 hráči z jednej
krajiny s tým, že maximálne traja môžu byť z tej istej skupiny,

3.8.2.2.2.2

ak sa skombinujú tri skupiny, môžu v nich hrať až 5 hráči z jednej
krajiny s tým, že maximálne traja môžu byť z tej istej skupiny,

3.8.2.2.2.3

ak sa skombinujú dve alebo tri skupiny a v súťaži jednotlivcov súťažia 4
alebo 5 pretekári z jednej krajiny, v súťaži družstiev môže byť
maximálne z jednej krajiny jedno družstvo s maximálne 4 hráčmi.

3.8.2.2.2.4

Všetky regionálne majstrovstvá musia použiť taký istý formát ako
nasledujúce MS alebo PH. Vo výnimočných prípadoch môže IPTTC
zástupca pre výber rozhodnúť o inom formáte aký je pre regionálne
majstrovstvá.

3.8.2.2.3

Na turnajoch faktoru 10-30 môže byť v jednej skupine maximálne 6
pretekárov z jednej krajiny. Na to, aby sa súťaž v danej skupine konala,
sú potrební minimálne 4 hráči. Ak sú v danej skupine menej ako 4
pretekári, títo budú preradení do nasledujúcej vyššej skupiny.
Ak skupina 5 alebo 10 nemá prihlásených 4 pretekárov, TD musí
skombinovať túto skupinu s nasledujúcou nižšou skupinou alebo
nasledujúcou nižšou kombináciou skupín.

3.8.2.3

Open skupiny dvojhry pre mužov a ženy v skupinách 1-5 a 6-10.
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3.8.3

Poznámky:

3.8.3.1

Open skupiny štvorhier pre mužov a ženy v skupinách 1-5, 6-10 a 11
nie sú zahrnuté na turnajoch Fa 50-100, ale sa môžu hrať na turnajoch
s Fa 30 a menej ako voliteľná disciplína.

3.8.3.2

Ak organizátor po konzultáciách s IPTTC zruší súťaž, napr. pre
nedostatok prihlášok, táto nebude znovu zaradená do majstrovstiev aj v
tom prípade, ak bude prítomný dostatok hráčov.

3.8.3.3

Vo všetkých súťažiach budú hrať porazení semifinalisti zápas o tretie
miesto, ak sa v danej disciplíne konajú vyraďovacie zápasy na druhom
stupni.

3.8.3.4

Ak je v súťaži menší počet hráčov/družstiev ako 4, TD môže rozhodnúť
o tom, že súťaž bude ranková. Potom sa táto súťaž bude hrať len o
rankové body. Za takúto súťaž nemôžu hráči dostať bonusové body.
Toto sa vzťahuje na všetky turnaje s rankovým faktorom 30 a menej.

3.8.3.5

O ideálnom počte hráčov v kombinovaných skupinách na všetkých
turnajoch (nie majstrovstvách) rozhodne rozhodca po konzultácii s TD,
aby zabezpečil ideálny počet pre systém hry s minimálne 1 hráčom
z každej skupiny, vrátane najnižšej.

3.8.3.6

Na turnajoch FA 20-100 je maximálny počet hráčov v skupine prvého
kola 5 a na turnajoch Fa 10 môže byť maximálny počet 6.

3.8.3.7

Na turnajoch Fa 10-20 má krajina právo prihlásiť 2 extra juniorských
hráčov do každej skupiny.

3.8.3.8

Hráči skupiny 1 môžu na turnaji Fa 30 hrať družstvá v skupine 1 aj
s hráčom z inej krajiny, avšak nikdy v kombinovanej skupine 1-2.

3.8.3.9

Organizátori turnajov s faktorom 30 a menej majú povolené odovzdať
medaile hráčom v rankovej súťaži.

3.8.3.10

Dvojhry open sa na všetkých IPTTC schválených turnajoch budú hrať
ako prvé.

3.8.4

FORMÁT HRY:

3.8.4.1

Súťaž družstiev - podľa skupín:

3.8.4.1.1

Minimálny počet prihlásených družstiev je 4.

3.8.4.1.2

Maximálne 1 družstvo za krajinu na súťaž (pre turnaje s faktorom 50 a
viac).

3.8.4.1.3

Maximálne 4 hráči v družstve počas celej súťaže.
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3.8.4.1.4

Súťaž sa bude hrať v skupinách každý s každým. Počet družstiev
v skupine musí byť podľa možnosti párny, ale nesmie byť menší než 3
družstvá v skupine.

3.8.4.1.5

TD a rozhodca v spolupráci s organizátorom turnaja rozhodne o počte
skupín. Ak počet skupín nie je násobkom 2 (napr. 2,4,8) víťazi skupín
s najvyššie nasadenými družstvami podľa rankového poradia budú mať
v prvom kole druhého stupňa voľný los podľa rankového poradia.

3.8.4.1.6

Víťaz a druhý v poradí z každej skupiny postúpi do druhého stupňa.

3.8.4.1.7

Druhý stupeň sa hrá systémom K.O.

3.8.4.1.8

Ak je dostatok prihlásených (minimálne 48), potom bude vytvorených 16
skupín. V tomto prípade iba víťazi postúpia do druhého stupňa.

3.8.4.1.9

Sú povolené zmiešané skupiny družstiev, ale družstvo musí hrať v
skupine hráča s vyššou skupinou (napr. družstvo sa skladá z hráčov
TT2 a TT3, hrajú v skupine TT3). Jeden z nominovaných hráčov musí
byť z tej istej skupiny ako je súťaž a musí hrať ako jednotlivec. Avšak,
tento predpis bude zrušený, ak sú skupiny kombinované vzhľadom na
malý počet prihlášok, pokiaľ sa už družstvo prihlásilo do tejto skupiny.
Na akýchkoľvek majstrovstvách nemôže hrať hráč vo viac ako jednom
družstve.

3.8.4.1.10

Zápas družstva bude skončený po získaní rozhodujúceho počtu bodov.

3.8.4.1.11

Ak sú súťaže faktoru 50 kombinované na základe malého počtu
prihlášok v jednej disciplíne a výsledkom tejto kombinácie bude viac
ako jedno družstvo v kombinovanej súťaži, OV je povinný informovať
krajinu, že je povolené iba jedno družstvo na súťaž a musia opraviť
prihlášku pre túto súťaž, aby sa dodržalo toto pravidlo.

3.8.4.2

Súťaž v skupinách - podľa skupín:

3.8.4.2.1

Minimálny počet prihlásených hráčov je 4.

3.8.4.2.2

Súťaž sa hrá v skupine - každý s každým.

3.8.4.2.3

Počet hráčov v skupine by mal byť párny, no nie menší ako 3 hráči
v skupine. Priorita sa dá skupinám po 4 hráčoch.

3.8.4.2.4

Víťaz a druhý umiestnený z každej skupiny postupujú do ďalšieho kola.

3.8.4.2.5

Druhý stupeň sa hrá systémom K.O.
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3.8.4.2.6

O počte skupín rozhodne TD a hlavný rozhodca v spolupráci s OV
turnaja. Ak počet skupín nie je násobok 2 (2, 4 alebo 8 atď.), víťazi
skupín s najvyššie nasadenými rankovými hráčmi budú mať voľný los v
prvom kole druhého stupňa podľa rankového poradia.

3.8.4.2.7

Ak príde najmenej 48 prihlášok na preteky, tak bude sformovaných
12/16 skupín. V tomto prípade iba víťazi postupujú do druhého stupňa.

3.8.4.2.8

Hráč môže hrať iba v skupine, ktorú má napísanú vo svojej
medzinárodnej klasifikačnej karte, pokiaľ nedôjde kvôli malému počtu
prihlášok ku kombinácii skupín. Potom môže hrať v najbližšej vyššej
skupine.

3.8.4.2.9

Ak sú súťaže kombinované na základe malého počtu prihlášok do 1
súťaže a výsledkom tejto kombinácie je počet hráčov z jednej krajiny
väčší ako 3, OV musí informovať danú krajinu, že iba 3 hráči môžu byť
v jednej súťaži a preto musia zredukovať počet svojich hráčov, aby sa
dodržalo toto pravidlo.

3.8.4.3

Open dvojhry - muži a ženy - vozičkári a stojaci (4 súťaže)

3.8.4.3.1

Súťaž sa hrá systémom K.O.

3.8.4.3.2

V týchto pretekoch nie je obmedzený počet hráčov z jednej krajiny.
Avšak, hráč musí hrať súťaž v družstvách alebo v jednotlivcoch.

3.8.4.3.3

Porazení semifinalisti budú hrať o tretie miesto a bronzovú medailu.

3.8.4.4

Open štvorhry - muži a ženy - vozičkári a stojaci (4 súťaže)

3.8.4.4.1

Súťaž sa hrá systémom K.O.

3.8.4.4.2

V týchto pretekoch nie je obmedzený počet hráčov z jednej krajiny.
Avšak, hráč musí hrať súťaž v družstvách alebo v jednotlivcoch.

3.8.4.4.3

Porazení semifinalisti budú hrať o tretie miesto a bronzovú medailu.

3.8.5

NASADENIE

3.8.5.1

Posledná publikovaná medzinárodná ranková listina open sa použije
pre všetky súťaže.

3.8.5.2

Počet nasadených určí hlavný rozhodca v zmysle ITTF príručky
rozhodcov pre turnaje.

3.8.5.3

V súťaži družstiev sa zoznam nasadených urobí na základe súčtu
rankových bodov dvoch najlepších hráčov v družstve.

3.8.6

Medzinárodná ranková listina.
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3.8.6.1

Medzinárodná ranková listina bude obnovovaná po každom rankovom
turnaji a bude publikovaná každý štvrťrok t.j. 1. januára, 1. apríla, 1.
júla, 1. októbra.

3.8.6.2

Medzinárodná ranková listina je k nahliadnutiu na webovej stránke
IPTTC.

3.8.7

Žrebovanie a herný systém v družstvách a skupinách.

3.8.7.1

Žrebovanie robí organizačný výbor spolu s TD (alebo osoba poverená
IPTTC). Vyžrebovanie prvého stupňa sa uskutoční ručne alebo
pomocou počítača.

3.8.7.2

Úpravy žrebovania môžu byť urobené, ak sú hráči preklasifikovaní s
nasledovným ohľadom:

3.8.7.2.1

Pri súťažiach s faktorom 30 - 50, zmeny v klasifikácii nenadobudnú
platnosť skôr ako 24 hodín pred akýmkoľvek žrebovaním. Turnajová
Jury má v špeciálnych prípadoch právo tento časový limit znížiť.

3.8.7.2.2

Pri súťažiach s faktorom 80 - 100, všetky zmeny v klasifikácii urobené
pred alebo počas turnaja budú platné až od nasledujúceho turnaja.

3.8.8

Žrebovanie musí sledovať postup opísaný v príručke ITTF - predpisy a
bude použitá nasledovná procedúra:

3.8.8.1

Maximálny počet nasadených v každej skupine je 2.

3.8.8.2

1. nasadené družstvo/hráč bude umiestnené do hornej skupiny v hornej
polovici.

3.8.8.3

2. nasadené družstvo/hráč bude umiestnené do spodnej skupiny v
spodnej polovici.

3.8.8.4

3. a 4. nasadení budú vyžrebovaní do dolnej skupiny hornej polovice a
hornej skupiny dolnej polovice.

3.8.8.5

Ak stále zostávajú skupiny neobsadené nasadenými družstvami/hráčmi,
5. až 8. nasadení budú vyžrebovaní do týchto voľných skupín. Alebo
budú vyžrebovaní do skupín, v ktorých sú už nasadení hráči/družstvá.
Toto závisí od počtu skupín.

3.8.8.6

Všetky ostatné družstvá/hráči budú dožrebovaní do skupín.

3.8.8.7

Hrací systém pre stretnutia družstiev je originálny Corbillion Cup
systém:
A - X, B - Y, štvorhra, A - Y, B - X. Menovité zloženie štvorhry môže byť
určené až pred začiatkom vlastného zápasu štvorhry. Kapitán družstva
môže použiť iného hráča v štvorhre ako je nominovaný v dvojhrách.
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3.8.8.8

Vyhodnotenie výsledkov a poradia v skupine sa vykoná spôsobom ako
určujú predpisy ITTF pre medzinárodné súťaže.

3.8.8.9

Nebude oddelené losovanie pre druhý stupeň.

3.8.8.10

V prvom kole druhého stupňa víťaz skupiny nesmie hrať proti víťazovi
inej skupiny.

3.8.8.11

V prvom kole druhého stupňa družstvo/hráč nesmie hrať proti
družstvu/hráčovi, s ktorým hral v skupine 1. stupňa.

3.8.8.12

Ak sa hrá iba v jednej skupine, víťaz dostane zlatú medailu, druhý
striebornú a tretí bronzovú.

3.9

KLASIFIKÁCIA

3.9.1

Všetci hráči musia vlastniť medzinárodnú klasifikačnú kartu, kópiu z nej
musí mať zdravotný zástupca IPTTC.

3.9.2

Ak hrá hráč na medzinárodných majstrovstvách po prvýkrát, jeho
krajina mu dá dočasnú klasifikačnú kartu (národnú), s ktorou sa zaradí
do danej skupiny. Krajina musí upozorniť, že nevlastní medzinárodnú
kartu. Hráč bude potom oklasifikovaný medzinárodnou komisiou.

3.9.3

V prípade, že táto klasifikácia bude iná ako mu vystavila jeho krajina,
bude hrať v novej skupine určenej pri klasifikácii a losovanie sa upraví,
ak sa daná súťaž nezačala.

3.9.4

Potom sa o hráčovi uvažuje, že má medzinárodnú klasifikačnú kartu pre
túto skupinu a bude v nej hrať i v budúcnosti alebo pokiaľ nebude znovu
preklasifikovaný.

3.9.5

Druhy klasifikácie:

3.9.5.1

Trvalá klasifikácia (P): držiteľmi budú tí hráči, ktorí majú trvalé
postihnutie a nepotrebujú viacnásobné klasifikačné ohodnotenie.

3.9.5.2

Podliehajúci stálej klasifikácii (N): držiteľmi budú tí hráči, ktorí už boli
klasifikovaní predtým, ale kvôli postihnutiu potrebujú byť klasifikovaní na
každom turnaji.

3.9.5.3

Potvrdenie klasifikácie (P*): držiteľmi budú tí hráči, ktorí neboli
klasifikovaní na turnaji s rankovým faktorom 20 a viac kompletnou
klasifikačnou komisiou.

3.9.5.4

Neklasifikovaní (NC): tí športovci, ktorí neboli klasifikovaní.

3.9.5.5

Nevhodní (NE): tí športovci, ktorí nemajú povolené zúčastňovať sa.
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3.10

PROTESTY

3.10.1

Všetky protesty sa musia podať prostredníctvom hlavného rozhodcu
s poplatkom, ktorý určí OV.

3.10.2

Hlavný rozhodca rozhodne o tejto záležitosti v rozsahu jeho práva.

3.10.3

Hlavný rozhodca informuje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú v
rozsahu jeho právomoci medzinárodnú jury vymenovanú IPTTC.

3.10.4

Poplatok za protest sa vráti iba v prípade jeho schválenia.

3.10.5

Len kompletná klasifikačná komisia (hlavný, zdravotný a technický
klasifikátor) môže preklasifikovať hráča kedykoľvek počas konania
majstrovstiev.

3.10.6

Ak je hráč preklasifikovaný po proteste alebo klasifikátorom počas
majstrovstiev, v nasledujúcej súťaži bude zaradený do novej skupiny a
losovanie v tejto skupine sa zmení. Napríklad: ak hráč počas súťaže
družstiev je preklasifikovaný zo skupiny 6 do skupiny 7, potom bude pre
súťaž jednotlivcov preradený do skupiny 7 a žrebovanie skupiny 7 bude
zmenené.

3.10.7

Ak vznikne dojem, že hráč úmyselne podvádzal klasifikátorov, bude na
základe rozhodnutia hlavného rozhodcu okamžite diskvalifikovaný.

3.11

RÔZNE

3.11.1

Pravidlo walk over: ak sa zápas nehrá z akéhokoľvek dôvodu (choroba,
zranenie, hráč sa nedostavil na súťaž, a pod.), neudelia sa rankové
body. Body sa udelia len vtedy, ak sa zápas začal a odohral sa čo i len
jeden bod.
Ak sa hráč nedostaví na súťaž alebo zápas, bude potrestaný tak, že sa
mu z jeho rankových bodov odrátajú body, ktoré by získal v zápase na
ktorý nenastúpil. Toto pravidlo však platí len pre prvý zápas hráča, na
ktorý nenastúpil a nie pre ďalšie zápasy.

3.11.1.1

Ak hráč pred súťažou:

3.11.1.1.1

informuje organizátorov a TD pred vylosovaním, že sa súťaže
nezúčastní - body sa mu neodrátajú,

3.11.1.1.2

po vylosovaní oznámi organizátorom, že zo závažných dôvodov
nepríde (zrušenie letu, potvrdené vážne zranenie alebo choroba zlomená noha, zápal slepého čreva atď., úmrtie v blízke rodine a pod.) body sa mu neodrátajú,

3.11.1.1.3

nezúčastní sa súťaže bez akéhokoľvek informovania organizátorov body sa mu odrátajú.
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3.11.1.2

Ak hráč počas súťaže:

3.11.1.2.1

v jej určitom priebehu nenastúpi na svoj nasledujúci naplánovaný
zápas, s výnimkou ak prítomný klasifikačný lekár potvrdí, že je zranený
- body sa mu odrátajú,

3.11.1.2.2

nemôže začať hrať lebo jeho raketa je nelegálna a nemá náhradnú body sa mu odrátajú,

3.11.1.2.3

nedostaví sa na zápas z politických dôvodov - body sa mu odrátajú,

3.11.1.2.4

nedostaví sa na zápas v disciplíne, pretože sa prihlásil do viac ako
jednej disciplíny - body sa mu odrátajú,

3.11.1.2.5

nedostaví sa na zápas, pretože bol vylúčený zo súťaže pre nešportové
správanie v tejto alebo inej disciplíne - body sa mu odrátajú.

3.11.2

Výstroj a hracie podmienky

3.11.2.1

Stoly musia byť prístupné pre vozičkárov bez toho, aby prekážali
hráčovým nohám a tak, aby boli prístupné pre dvoch vozičkárov pri
štvorhre.

3.11.2.2

Stoly pre vozičkárov musia mať vzdialené nohy minimálne 40 cm od
koncovej hrany stola.

3.11.2.3

Počas hry môže mať hráč oblečené tepláky. Hráč počas hry nemôže
mať oblečené rifle.

3.11.2.4

Hrací priestor pre vozičkárov môže byť zmenšený, ale nesmie byť
menší ako 8 x 7 metrov.

3.11.2.5

Betónová podlaha je v princípe vhodná pre vozičkárov.

3.11.3

Vedenie zápasu

3.11.3.1

Pokiaľ rozhodca pri stolíku neurčí inak, hráči počas prestávok v zápase
nechajú svoje rakety na stole. Vo všetkých prípadoch, ak má hráč
raketu uviazanú k ruke, rozhodca povolí takémuto hráčovi si ponechať
ju uviazanú na ruke počas prestávok.

3.11.3.2

Hlavný rozhodca po konzultácii s klasifikátorom alebo lekárom turnaja
môže povoliť adekvátny čas na zotavenie, ak hráč nie je schopný
dočasne hrať, kvôli postihnutiu alebo so zdravotných dôvodov.

3.12

BUDÚCE MAJSTROVSTVÁ

3.12.1

Vyššie popísané súťaže budú predstavovať oficiálne majstrovstvá.
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3.12.2

Ak bude hostiteľská/organizujúca krajina schopná poriadať viacej
súťaží, doporučuje sa, aby bola daná priorita tým súťažiam, ktoré
podporujú mládež, ženy a hráčov s ťažším postihnutím.

ČASŤ 4

SÚŤAŽE TOP 16, TOP 12 a TOP 8

4.1

Schvaľovanie

4.1.1.

Súťaže s názvom "svetový" alebo "regionálny Top - 12/8 turnaj" sa
konajú pod záštitou IPTTC.

4.1.2

IPTTC je jediný, ktorý môže schváliť takúto súťaž.

4.1.3

Žiadateľ o udelenie pretekov musí reprezentovať a mať podporu
príslušného národného paralympijského výboru.

4.1.4

Žiadateľ dostane schválenie iba vtedy, ak splní všetky podmienky
uvedené v týchto pravidlách a žiadosť podpíše vedúci pracovník NPV.

4.1.5

Ak je viac žiadostí, IPTTC rozhodne, kde a kedy sa bude súťaž konať.

4.1.6

Žiadateľ, ktorý dostane schválenie usporiadania súťaže sa potom volá
“Organizátor“.

4.1.7

Môžu sa konať nasledujúce 4 súťaže.

4.1.7.1

Muži vozičkári a stojací.

4.1.7.2

Ženy vozičkárky a stojace.

4.1.8

Názvy “Svetový TOP 16, 12 alebo 8“ a „Regionálny TOP 16, 12 alebo
8“ sú chránené a žiadne iné turnaje nesmú niesť tento názov.

4.1.9

Preteky sa budú hrať podľa pravidiel ITTF a upravených pravidiel pre
stolný tenis telesne postihnutých.

4.1.10

O všetkých bodoch neobsiahnutých v týchto pravidlách rozhodne
IPTTC, ktorého rozhodnutie bude vo všetkých prípadoch konečné.

4.2

Podmienky účasti:

4.2.1

Účastníci budú vybraní z aktuálnej svetovej open rankovej listiny, alebo
kde je to vhodné, z regionálnej rankovej listiny.

4.2.2

IPTTC výberový zástupca pozve súťažiacich na súťaž.

4.2.3

Muži budú mať počet 16 alebo 12 pretekárov v každej súťaži.

4.2.4

Ženy budú mať počet 12 alebo 8 pretekárok v každej súťaži.
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4.2.5

Rozhodnutie o zrušení súťaže podľa pravidla 4, môže urobiť IPTTC.

4.2.6

Ak pretekár zruší účasť, IPTTC výberový zástupca pozve náhradníka,
ktorým môže byť v prípade núdzi lokálny hráč.

4.2.7

Aby sa predišlo spomínaným problémom, IPTTC výberový zástupca
požiada 2 náhradníkov v každej skupine, aby boli pripravení hrať.

4.3

Financie

4.3.1

Organizátor bude zodpovedný za náklady pre všetkých pretekárov,
trénerov a doprovod t.j. za ubytovanie, stravu a dopravu z najbližšieho
medzinárodného letiska alebo hlavnej vlakovej stanice do hostiteľského
mesta.

4.3.2

Tréneri sprevádzajúci hráčov budú v pomere 1 za krajinu a súťaž
(okrem toho ako je uvedené v bode 4.3.3) napr. 2 vozičkári (M) + 1 hráč
stojaci (Ž) = 2 tréneri.

4.3.3

Pravidlo 4.3.2 sa neaplikuje v prípade kvadruplegikov, ktorí môžu byť
doprevádzaný 1 osobou na hráča.

4.3.4

Organizátor uhradí náklady (vrátane letenky) 1 zástupcovi IPTTC.

4.3.5

Cestovné náklady hráčov a doprovodu sú na náklady vysielajúceho
NPV, ktorého sú členmi.

4.3.6

K žiadosti o schválenie musí organizátor zaplatiť IPTTC poplatok €
300,- na jeho účet vedený na IPC.

4.3.7

Poplatok je nevratný.

4.3.8

IPTTC nie je zodpovedný za náklady spojené so stratou organizátora.

4.3.9

Náklady za všetky ceny a ocenenia hradí organizátor.

4.4

Organizácia a systém hry

4.4.1

Doba trvania pretekov bude 3 dni.
Deň 1
Oddych, aklimatizácia a tréning.
Deň 2 a 3
Súťaž

4.4.2

Organizátor musí urobiť rozpis hry v predstihu a pri príchode ho musí
dostať hráč/doprovod.

4.4.3

Hráč - muž, nesmie hrať za deň viac ako 6 zápasov.

4.4.4

Hráč - žena, nesmie hrať za deň viac ako 4 zápasy.
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4.4.5

Aby sa dosiahli objektívne výsledky, každý zápas sa musí odohrať
kompletne. Ak hráč odstúpi z akéhokoľvek dôvodu, všetky jeho
výsledky budú zrušené.

4.4.6

Všetky zápasy sa budú hrať na 3 víťazné sety.

4.4.7

V prípade, že nastúpia 2 alebo viacerí hráči z tej istej krajiny na tú istú
súťaž, musí sa rozpis upraviť tak, aby hrali zápasy ako prví.

4.4.8

Po ukončení súťaže sa konečné umiestnenia vyrátajú podľa predpisov
ITTF opisujúcich výpočet umiestnenia v skupinách.

4.5

Ceny

4.5.1

Každý pretekár dostane upomienkový dar.

4.5.2

Hráči na 1., 2. a 3. mieste v každej súťaži dostanú cenu navyše a budú
zaznamenaní v príručke IPTTC.

4.5.3

Všetky ceny, peňažné prémie alebo iné ceny, musia byť schválené
IPTTC.

4.5.4

Je na výbere organizátora vybrať ceny, ktoré môžu byť vyplatené v
hotovosti, avšak nesmú v žiadnom prípade presahovať sumu € 550.

4.5.5

Ak bude odovzdávaná finančná hotovosť, organizátor musí písomne
informovať všetkých pretekárov, že ich štatút amatéra môže byť
ohrozený, a že tieto môžu podliehať zdaneniu.

4.5.6

Všetky odmeny musia byť spomenuté v propagačných materiáloch
vydaných k súťaži pred jej začiatkom.

4.6

Rôzne:

4.6.1

Rozhodnutia k bodom, ktoré nie sú uvedené v týchto pravidlách, má
právo vykonať IPTTC, ktorého rozhodnutia sú vo všetkých prípadoch
konečné

ČASŤ 5

SVETOVÝ RANKOVÝ SYSTÉM

5.1

BODOVÝ SYSTÉM

5.1.1

Hráči,
ktorí
sa
zúčastnia
medzinárodného
turnaja
podľa
predchádzajúcej časti týchto pravidiel, budú ohodnotení bodmi do
svetovej rankovej listiny, pričom tieto body budú znásobené podľa
faktoru turnaja.
Avšak, len najlepších 6 turnajov sa bude hráčovi počítať do rankovej
listiny. Ak sa hráč zúčastnil viac ako 6 turnajov, do rankovej listiny sa
mu započítajú body získané na najlepších 6 turnajoch.
35

5.1.2

Rankové body sa udeľujú nasledovne:

5.1.2.1

Súťaž družstiev

5.1.2.2

Súťaž jednotlivcov skupiny 5 a 10
skupiny 4 a 9
skupiny 3 a 8
skupiny 2 a 7
skupiny 1 a 6

skupiny 4, 5, 9 a 10
1,5 bodu za každú výhru
skupiny 3 a 8
1 bod za každú výhru
skupiny 1, 2, 6 a 7
0,5 bodu za každú výhru
Rovnaké body sa dajú každému hráčovi pri
víťazstve vo štvorhre.
Nie sú možné bonusové body
5 bodov za každú výhru
4 body za každú výhru
3 body za každú výhru
2 body za každú výhru
1 bod za každú výhru

Bonusové body v jednotlivcoch:
zlato
15
12
9
6
3

skupiny 5 a 10
skupiny 4 a 9
skupiny 3 a 8
skupiny 2 a 7
skupiny 1 a 6
5.1.2.3

striebro
10
8
6
4
2

bronz
5
4
3
2
1

Disciplíny open (nie sú rozdelené do skupín): spravidla 3 body za výhru
+ 1 extra bod za každú vyššiu skupinu, ktorú hráč porazí ako je jeho
vlastná skupina, napr. hráč skupiny 2 vyhrá nad hráčom skupiny 4: 3
(za víťazstvo) + 2 (vyššia skupina) = 5 bodov
Bonusové body pri open súťažiach:
Zlato - 15, Striebro - 10, Bronz - 5
2,5 bodu pre porazených štvrťfinalistov, ak je viac ako 64 pretekárov.

5.1.2.4

Ak sú skupiny kombinované, napr. skupina 1, 2 a 3 hrajú spolu, body z
najvyššej z týchto kombinovaných sa použijú pri všetkých zápasoch
hraných v takejto súťaži.

5.1.2.5

V open štvorhrách sa rankové body rovnomerne rozdelia medzi hráčov,
ktorí vyhrali štvorhru a jeden extra bod sa priráta hráčom za každú
vyššiu skupinu, ktorú porazia ako je ich vlastná.

5.1.2.6

V štvorhrách v skupinách sa udelia tie isté body ako pri zápasoch
jednotlivcov v skupinách. Rankové body sa rovnomerne rozdelia medzi
hráčov, ktorí vyhrali štvorhru.
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5.1.3

O walk over zápase sa rozhodne vtedy, ak sa odohral minimálne jeden
bod a potom bol zápas ukončený z dôvodu zranenia jedného hráča
alebo z iných dôvodov, z ktorých hráč nemôže dokončiť zápas. Takýto
zápas sa bude započítavať do rankovej listiny. Ak hráč nepríde na
zápas, takýto sa bude považovať za BYE a nebude sa započítavať do
rankovej listiny.

5.2

AKTUALIZOVANIE SVETOVEJ RANKOVEJ LISTINY

5.2.1

Svetová ranková listina je aktualizovaná rankovým riaditeľom 4 x do
roka (1. januára, 1. apríla, 1. júla, 1. októbra) a každý si ju bude môcť
vyžiadať od rankového zástupcu za poplatok € 25,- za každú
požiadavku.
Ako extra služba (bez poplatku) bude k dispozícii na internetovej
stránke IPTTC: http://www.ipttc.org spolu s pravidlami, klasifikačnými
kritériami, kalendárom turnajov a všeobecnými informáciami.

5.2.2

Rankové body získané na PH alebo MS sa udržujú nezmenené 2 roky,
potom sa redukujú na 25% a anulujú sa pri nasledujúcich PH/MS.

5.2.3

Rankové body získané na regionálnych majstrovstvách budú ročne
redukované o 25% až do nasledovných regionálnych majstrovstiev,
kedy budú anulované.

5.2.4

Rankové body získané pri iných schválených turnajoch sa udržujú 1
rok, potom sú anulované.

5.2.5

Pri zrušení PH alebo MS je redukcia iba na 50% tohoto roku a celkové
zrušenie bude o 2 roky.

5.2.6

Ak nie je v roku žiaden medzinárodný turnaj, IPTTC rozhodne o inej
aktualizačnej procedúre.

5.2.7

Hráč stráca všetky body a je vyradený z rankovej listiny po 30
mesiacoch nečinnosti, tzn., ak sa 30 mesiacov nezúčastnil žiadneho
turnaja schváleného IPTTC.

5.2.8

Organizátori všetkých druhov turnajov musia používať štandardný
výsledkový formulár IPTTC, bez neho nebudú výsledky akceptované.
Tento formulár je k dispozícii na internetovej stránke IPTTC. Ak
organizátor zašle rankovému riaditeľovi IPTTC výsledky viac ako 4
týždne po skončení turnaja, výsledky sa zarátajú do nasledovnej
publikovanej rankovej listiny. Rankové body budú anulované po jednom
roku odo dňa skončenia turnaja.
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5.3

MEDZINÁRODNÉ TURNAJE

5.3.1.

Schválený turnaj musí mať schválenie NPV a prihlášky sa musia poslať
všetkým NPV v danom regióne, nie jednotlivcom.

5.3.1.1

Turnaj musí dodržiavať pravidlá ako sú opísané v tejto príručke.

5.3.1.2

Zoznam všetkých pozvaných krajín sa musí poslať rankovému
riaditeľovi.

5.3.2

Organizátor musí poskytnúť výsledky všetkých zápasov hraných
v družstvách, jednotlivcoch a open, aby sa mohli vypočítať body. Pre
open je nutné, aby organizátor zapísal skupiny hráčov pri každom
zápase.

5.3.3

IPTTC má právo zrušiť sankcionovanie alebo schválenie pred alebo po
súťaži, ak zistí, že turnaj sa poriada v neférovom duchu alebo boli
porušené predpisy pre organizáciu medzinárodného turnaja.

5.3.4

Dodržiavanie pravidiel bude kontrolované IPTTC, keď dostane výsledky
od organizátora.

5.3.5

Výsledky musia byť zaslané najneskôr 4 týždne po pretekoch
rankovému riaditeľovi.

5.3.6

Výsledky budú účinné k nasledovnému aktualizovaniu k 1. aprílu, 1.
júlu, 1. októbru a 1. januáru len vtedy, ak ich rankový riaditeľ dostane
najneskôr 3 týždne pred týmito dátumami.

5.3.7

Rankový riaditeľ má právo doporučiť IPTTC oneskorenie aktualizácie
rankovej listiny o 3 týždne, na kalkulovanie oneskorených výsledkov.
IPTTC má právo povoliť akékoľvek ďalšie oneskorenie, ak je to
potrebné.

ČASŤ 6

KRITÉRIA VÝBERU NA MS

6.1

Dôvodom výberu kritérií na PH a MS je dosiahnutie nasledovného:

6.1.1

Zabezpečiť, že najlepší športovci sveta sa zúčastnia týchto turnajov.

6.1.2

Zabezpečiť, že všetky regióny sveta sa zúčastnia týchto turnajov.

6.1.3

IPTTC schváli malý počet voľných kariet, aby na týchto turnajoch
zabezpečil účasť "vychádzajúcich hviezd".

6.1.4

Zabezpečiť, že hostiteľská asociácia týchto turnajov dostane niekoľko
voľných kariet pre svojich hráčov.

6.2

Platia nasledovné kritériá v tomto poradí:
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6.2.1

30% individuálnych športovcov bude vybratých z regionálnych
kvalifikačných turnajov konajúcich sa 1 rok pred MS (Pan-Am, ÁziaOceánia, Európa a Afrika). Minimálne víťazi regionálnych majstrovstiev
v skupinách jednotlivcov majú garantovanú účasť na MS.

6.2.2

60% účastníkov je vybratých na základe svetovej rankovej listiny.

6.2.3

IPTTC má právo využiť posledných 10% pre výber na základe voľnej
karty a team target players (TTP).

6.2.4

Každý hráč vybratý ako TTP hráč bude tiež hrať aj súťaž jednotlivcov.

6.3

Team target players je založený na báze výberu individuálnych hráčov.
IPTTC zhodnotí výberový zoznam, aby našiel krajinu, ktorá bude
schopná vytvoriť družstvo pre súťaž družstiev. Ak má krajina veľmi
silného hráča už kvalifikovaného na hru jednotlivcov a hráča podobne
silného nekvalifikovaného, bude požiadaná, či nechce TTP hráča na
sformovanie družstva v tejto disciplíne. Tento proces sa bude opakovať
až pokiaľ sa nevyberie potrebný počet družstiev.

6.4

Turnajový kredit

6.4.1

O turnajovom kredite rozhodne zástupca pre výber 24 mesiacov pred
začiatkom MS.

6.4.2

O dĺžka trvania doby, za ktorú treba nazbierať turnajový kredit, ktorý
určil zástupca pre výber, rozhodne zástupca pre výber 24 mesiacov
pred začiatkom MS.

6.4.3

Na to, aby sa hráč mohol vybrať na MS, musí získať turnajový kredit
počas danej doby.

6.4.4

Systém turnajového kreditu sa taktiež použije aj pre Paralympijské hry.

ČASŤ 7

ZMENY PRAVIDIEL A PREDPISOV

7.1

Pravidlá a predpisy: môžu byť zmenené na stolnotenisovom
zhromaždení počas MS tak, ako aj na iných stolnotenisových
zhromaždeniach, ktoré zvolá IPTTC.

7.2

Svetový rankový systém: rankový systém môže byť revidovaný a
zmenený na MS počas stolnotenisového zhromaždenia. IPTTC môže
rozhodnúť o inej procedúre aktualizácie v prípade, ak sa v roku
nekonajú medzinárodné turnaje.

7.3

Kritéria výberu:

7.3.1

Výber na PH musí byť schválený predstavenstvom IPC na základe
odporúčania ŠTV.
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7.3.2

Výber na MS: stolnotenisové zhromaždenie na PH r. 1996 v Atlante po
prvýkrát rozhodlo, že kritériá výberu sa budú spĺňať a IPTTC schválilo
kritériá uvedené v týchto pravidlách a predpisoch. Tieto kritériá môžu
byť zmenené na stolnotenisovom zhromaždení počas MS.

7.4

Predpisy pre turnaje: môžu byť zmenené Exekutívou raz do roka.

ČASŤ 8

STANOVY

8.1

Štruktúra: IPTTC sa bude skladať z nasledujúcich volených členov
Exekutívy:

8.1.1

predseda (volený na MS)

8.1.2

podpredseda (volený na MS)

8.1.3

zdravotný zástupca (volený na MS)

8.1.4

technický zástupca (volený na MS)

8.1.5

zástupca pre výber (volený na MS)

8.1.6

pokladník (volený na MS)

8.1.7

4 regionálni zástupcovia (Ázia-Oceánia, Afrika, Európa a Amerika volení na regionálnych majstrovstvách)

8.1.8

zástupca športovcov (volený športovcami na MS)

8.2

A nasledujúcich vymenovaných členov:

8.2.1

generálny tajomník

8.2.2

zástupca pre turnaje

8.2.3

rankový riaditeľ

8.3

Regionálni zástupcovia budú volení na regionálnych majstrovstvách
regionálnymi národnými členmi (NPV) na dobu 4 rokov.

8.4

Akékoľvek zmeny stanov sa môžu urobiť len po konzultácii s Právnym
výborom IPC. Zmenené stanovy budú platné okamžite alebo odo dňa o
ktorom rozhodne stolnotenisové zhromaždenie.

ČASŤ 9

INTERNETOVÁ STRÁNKA

9.1

Aktualizované informácie ohľadom IPTTC nájdete na stránke IPTTC:
http://www.ipttc.org.
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ČASŤ 10

HISTÓRIA

Minulosť
Prvý stolnotenisový podvýbor bol založený v 70-tych rokoch minulého storočia
v rámci International Stoke Mandeville Games Federation (teraz IWAS) a bol
zodpovedný len za vozičkárske súťaže. Následne vznikali ďalšie podvýbory pre
stolných tenistov s amputáciou a ostatnými telesnými postihnutiami (zúčastnili sa PH
1976) a pre športovcov s mozgovým postihnutím (zúčastnili sa PH 1980). V roku
1982 sa konali 1. majstrovstvá sveta pre všetky postihnutia a jednotlivé podvýbory sa
dohodli na vytvorení len jedného stolnotenisového výboru. PH v Soule sa konali pod
patronátom International Coordinating Committee a na týchto PH vznikol spoločný
výbor pre stolný tenis. Predsedom sa stal Thomas Kanhede a tajomníkom Ted Inge.
Používanie názvu International Table Tennis Committee sa viaže k začiatku 80-tych
rokov 20. storočia, 8 rokov predtým, ako bol vytvorený prvý spojený výbor. Na
športovom zhromaždení na PH v Barcelone 1992, ktoré sa konali pod patronátom
IPC bol za predsedu zvolený Tony Teff a za pokladníka Peter Glaese. Stolný tenis sa
stal priekopníkom medzi ostatnými športmi s ohľadom na združenie všetkých
postihnutí a bol považovaný za jeden z najmasovejších športov medzi športovcami
s postihnutím.
ČASŤ 11

KLASIFIKAČNÝ SYSTÉM VOZIČKÁROV

11.1

SKUPINA 1

11.1.1

Vystretie lakťa a ruky sa dosiahne kývavým pohybom začínajúcim od
ramena. Koordinácia pohybov paže je výrazne odlišná od
nepostihnutých paží. Všetky pohyby trupu sú zabezpečené držaním
vozíčka alebo stehna rukou alebo držaním operadla vozíčka zohnutým
lakťom.

11.1.2

Mozgové postihnutie:
Asymetrická alebo symetrická kvadruplégia
Ťažká porucha rovnováhy trupu
Kŕčovitosť horných končatín (stupeň kŕčovitosti pre pružnosť svalov: 34).

11.2

SKUPINA 2

11.2.1

Vystretie lakťa je dostačujúce a pohyby ruky sú dobre koordinované, ale
bez normálnej sily. Pozícia trupu je zabezpečená podobne ako u hráčov
skupiny 1.

11.2.2

Mozgové postihnutie:
Triplégia
Ťažká porucha rovnováhy trupu
Kŕčovitosť horných končatín (stupeň kŕčovitosti pre pružnosť svalov: 23).
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11.3

SKUPINA 3

11.3.1

Môže byť viditeľná minimálna strata motoriky v úderovej ruke
v najvyššej lézii (C8), ale tieto straty nie sú tak podstatné, aby mali
vplyv na akúkoľvek známu stolnotenisovú zručnosť. Drobné zmeny
pozície trupu sú zabezpečované voľnou rukou, ktorá drží, tlačí alebo sa
opiera o vozík alebo stehno. Spodná časť trupu je v kontakte s opierkou
chrbta na vozíku. Spätné pohybu paže sú zredukované kvôli strate
rotácii trupu. Náhodné pohyby vozíka sú zväčša nevýhodou.

11.3.2

Mozgové postihnutie:
Ťažká diplégia
Minimálne obmedzenie kontroly horných končatín
Mierna porucha rovnováhy trupu
Ťažká kŕčovitosť dolných končatín (stupeň kŕčovitosti pre pružnosť
svalov: 4).

11.4

SKUPINA 4

11.4.1

Sedí vzpriamene, môžu byť viditeľné normálne pohyby paží a trupu.
Pohyby trupu na zvýšenie dosahu sú možné len použitím voľnej paže
na poháňanie, držanie alebo tlačenie vozíka alebo stehna. Sú možné
náhodné pohyby vozíka. Ak sa začína jednou rukou dopredu, trup sa
nemôže optimálne nakloniť dopredu. Bočné pohyby nie sú možne bez
pomoci voľnej ruky.

11.4.2

Mozgové postihnutie:
Mierna diplégia
Mierna porucha rovnováhy trupu
Mierna kŕčovitosť dolných končatín (stupeň kŕčovitosti pre pružnosť
svalov: 3).

11.5

SKUPINA 5

11.5.1

Trup sa môže náhodne nakloniť dopredu alebo sa prehnúť do oblúka
bez použitia voľnej paže. Môžu byť viditeľné výrazné akcie stehien
alebo dokonca nôh pri potlačení vozíka. Ovládanie vozíka je optimálne
kvôli dobrej pozícii trupu vpred a dozadu. Sú viditeľné určité bočné
pohyby.

11.5.2

Mozgové postihnutie:
Ľahká diplégia
Minimálna porucha rovnováhy trupu
Jemná kŕčovitosť dolných končatín
Nemôže hrať v stoji
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11.6

ROZDIELY MEDZI SKUPINAMI

11.6.1

HLAVNÉ ROZDIELY MEDZI SKUPINAMI 1 A 2:
Neaktívne vystretie lakťa v skupine 1. V skupine 2 musí byť silnejšia
koordinácia paže s extenzormi ruky. V skupine 1 kontrakcia ohýbačov
ruky nie je kontrolovaná alebo koordinovaná ich antagonistami
(extenzormi ruky).

11.6.2

HLAVNÝ ROZDIEL MEDZI SKUPINAMI 2 A 3:
Hráči skupiny 3 majú zlepšený pohyb hornej časti tela.

11.6.3

HLAVNÝ ROZDIEL MEDZI SKUPINAMI 3 A 4:
Hráči skupiny 4 sedia voľne a vykonávajú značnú rotáciu trupu keď sa
hracia paža pohybuje dozadu až na maximum.

11.6.4

HLAVNÉ ROZDIELY MEDZI SKUPINAMI 4 A 5:
Hráči skupiny 5 pohybujú trupom cieľavedome.
Hráči skupiny 4 vykazujú extrémne zakrivenie driekovej časti chrbtice
keď zdvíhajú telo z lona.

11.7

KLASIFIKÁCIA POSTIHNUTIA INÉHO AKO JE PARAPLÉGIA
A KVADRUPLÉGIA

11.7.1

NEKOMPLETNÍ ISMWSF 1C HRÁČI
Klasifikovaní podľa zostávajúcich funkcií trupu do skupín 3, 4 alebo 5.

11.7.2

ŠPORTOVCI S AMPUTÁCIOU
Všetci hrajú v skupine 5 okrem hráčov s bedrovou exartikuláciou a
s dvojitou nadkolennou amputáciou, kde sú krátke kýpte (bližší k trupu
1/3), ktorí môžu hrať v skupine 4.

11.7.3

OSTATNÉ POSTIHNUTIA

11.7.4

Hráči s vnútornou protézou bedra, kolena alebo členku, ktorí majú
zakázané hrať v stoji môžu hrať v skupine 5.

ČASŤ 12

KLASIFIKAČNÝ SYSTÉM STOJACICH

12.1

Začiatok

12.1.1

Miera akcie (trojdimenzionálna) a reakčného času (štvordimenzionálny)
určuje schopnosti stolnotenisového hráča.

12.1.2

Športovci
s mozgovými
problémami,
napr.
mozgová
obrna
a traumatické poškodenie mozgu zväčša vykazujú dlhší reakčný čas
a zmenšenú úroveň koordinácie.

12.1.3

Miera akcie je určená dĺžkou hracej ruky, rozsahom pohybu trupu
a schopnosťami nôh hráča pohybovať sa za stolom.
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12.1.4

Presnosť pohybov ruky závisí od koordinácie a anatomickými vzťahmi
hornej končatiny.

12.1.5

Rovnováha, ktorá je špeciálnym vyjadrením koordinácie taktiež závisí
na anatomických vzťahoch.

12.1.6

Stajace skupiny musia mať postupný systém.

12.2

SKUPINA 6

12.2.1

Ťažké postihnutie nôh a rúk.

12.2.1.1

Ťažká mozgová obrna (MO) - hemiplegia so zahrnutou hracou rukou.

12.2.1.2

Ťažká MO - diplegia so zahrnutou hracou rukou.

12.2.1.3

Ťažká MO - athetoid (nedobrovoľné pomalé pohyby).

12.2.1.3.1

Abnormálne údery.

12.2.1.3.2

Slabá rovnováha.

12.2.1.3.3

Slabé pohyby.

12.2.1.4

Amputácia na hracej ruke a nohe (nôh) alebo oboch rúk a nohy (nôh)
alebo podobná dysmelia.

12.2.1.5

Obojstranná nadkolenná amputácia.

12.2.1.6

Ankylóza hracej ruky a nohy (nôh) alebo oboch rúk a nohy (nôh).

12.2.1.7

Muskulárna dystrofia končatín a trupu alebo iné neuromuskulárne
postihnutie s porovnateľným profilom poškodenia.

12.2.1.8

Nekompletné poranenie miechy porovnateľného profilu.

12.2.1.9

Hráč, ktorý drží raketu v ústach.

12.3

SKUPINA 7

12.3.1

Veľmi ťažké postihnutie nôh (slabá statická a dynamická rovnováha).

12.3.1.1

Ťažká obrna oboch nôh.

12.3.1.2

Jednostranná
amputácia.

12.3.1.3

Nekompletné poranenie miechy porovnateľného profilu.

nadkolenná

amputácia
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a jednostranná

podkolenná

12.3.1.4

Hráč s disartikuláciou bedra alebo nadkolennou amputáciou v tej istej
dominantnej strane a bez akejkoľvek podpory, ktorý hrá na jednej nohe

12.3.2

alebo ťažké až stredné postihnutie hracej ruky.

12.3.2.1

Jednostranná amputácia nad lakťom v hracej ruke alebo oboch rúk.

12.3.2.2

Jednostranná amputácia pod lakťom 1/3 normálnej dĺžky.

12.3.2.3

Ankylóza ruky (rúk).

12.3.2.4

Dysmelia porovnateľného profilu.

12.3.3

alebo stredná MO hemiplégia alebo diplégia zahrňujúca hraciu
ruku.

12.3.3.1

Mierne postihnutie hracej ruky a stredné postihnutie nôh.

12.3.3.2

Stredné postihnutie hracej ruky a mierne postihnutie nôh.

12.3.4

Na to aby bol hráč vhodný pre skupinu 7 môže mať kombináciu
postihnutia ruky a nohy, z ktorých postihnutie v jednej končatine je
menej ťažšie.

12.4

SKUPINA 8

12.4.1

Stredné postihnutie nôh

12.4.1.1

Jedna noha nefunkčná.

12.4.1.1.1

Obrna jednej nohy.

12.4.1.1.2

Jednostranná nadkolenná amputácia

12.4.1.1.3

Neohybné bedro a koleno (spolu).

12.4.1.1.4

Luxácia bedra s viditeľným skrátením môže byť v skupine 8 alebo 9
v závislosti na jeho funkčnosti.

12.4.1.1.5

Disartikulácia bedra s funkčnou protézou je skupina 8.

12.4.1.1.6

Jeden bedrový kĺb môže byť horší ako nadkolenná amputácia.
Rozhodne sa o skupine 8 alebo 7 (dôležitý je voľný pohyb spodnej časti
chrbta a panvy. Veľmi krátka nadkolenná amputácia môže tak isto patriť
do skupiny 7).

12.4.1.2

Obe nohy mierne poškodené.

12.4.1.2.1

Obrna.
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12.4.1.2.2

Obojstranná podkolenná amputácia.

12.4.1.2.3

Nekompletné poranenie miechy. Úroveň spina bifida S1.

12.4.1.2.4

Pri dvoch neohybných kolenách sa rozhodne medzi skupinou 7 alebo 8.

12.4.2

alebo stredné postihnutie hracej ruky.

12.4.2.1

Jednostranná amputácia pod lakťom s dĺžkou pahýľa viac ako 1/3, ale
s nefunkčným zápästím.

12.4.2.2

Neohybný lakeť týkajúci sa flexie - extenzie a pronácie - supinácie.

12.4.2.3

Neohybné alebo stvrdnuté rameno.

12.4.3

alebo stredná MO hemiplégia alebo diplégia s dobrou hracou
rukou.

12.4.3.1

Skoro normálna hracia ruka so strednými problémami pohybov nohy
(nôh).

12.5

SKUPINA 9

12.5.1

Mierne postihnutie nôh,

12.5.1.1

Obrna nohy (nôh), ale s dobrými pohybmi.

12.5.1.1.1

Jednostranná podkolenná amputácia.

12.5.1.1.2

Neohybné bedro.

12.5.1.1.3

Neohybné koleno.

12.5.1.2

Ťažká artróza bedra (redukcia flexie „menej ako 90º “ so slabšou
abdukciou a internou rotáciou ako je normál).

12.5.1.3

Ťažká artróza kolena (atrofia a znížený rozsah pohybu ROM).

12.5.1.4

Nekompletná spina bifida.

12.5.2

alebo mierne postihnutie hracej ruky,

12.5.2.1

Amputácia cez ruku alebo amputácia prstov bez funkčného uchopenia.

12.5.2.2

Neohybné zápästie a prsty bez funkčného uchopenia.

12.5.2.3

Stredne redukovaný pohyb ramena alebo lakťa.

12.5.3

alebo ťažké postihnutie nehrajúcej ruky,
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12.5.3.1

Jednostranná amputácia nad lakťom s veľmi malým pahýľom (nie dlhší
ako 1/3).

12.5.3.2

Lézia brachiálneho pletenca s paralýzou celej paže.

12.5.4

alebo mierna MO s hemiparézou alebo monoplégiou.

12.5.4.1

Skoro normálna hracia ruka s minimálnymi problémami nôh.

12.6

SKUPINA 10

12.6.1

Veľmi mierne postihnutie nôh.

12.6.1.1

Jeden neohybný členok.

12.6.1.2

Amputácia chodidla cez celý priehlavok (minimálne 1/3 chodidla).

12.6.1.3

(Pod)vykĺbenie bedra.

12.6.1.4

Stredná až mierna artróza.

12.6.1.5

Obrna: Strata 10 bodov v svalovej sile v jednej dolnej končatine.

12.6.1.6

10 bodová strata na oboch nohách sa nepovažuje za minimálne
postihnutie.

12.6.2

alebo veľmi mierne postihnutie hracej ruky,

12.6.2.1

Amputácia prsta/dysmélia s funkčným uchopením.

12.6.2.2

Neohybné zápästie s funkčným uchopením.

12.6.2.3

Oslabená ruka alebo kĺbov paže.

12.6.3

alebo ťažké až stredné postihnutie nehrajúcej ruky,

12.6.3.1

Jednostranná amputácia pod lakťom s dĺžkou pahýľa nie dlhšou ako
polovička predlaktia.

12.6.3.2

Lézia brachiálneho pletenca s niektorými zostatkovými funkciami.

12.6.3.3

Dysmélia alebo podobné postihnutia kratšie ako ½ predlaktia.

12.6.4

alebo s ohľadom na chrbát (pozri minimálne postihnutie)

Poznámky: 1.
2.

Sú to osoby ako napr. s NK, PK amputáciou, luxáciou bedra atď.
Všetci hráči, ktorí mali trvalú klasifikáciu do konca roku 2000
majú právo pokračovať v novom systéme.
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3.
Časť 13

Nanizmus/trpaslíci sú zaradený v klasifikačnom systéme s tým,
že klasifikátori ich pridelia do vhodnej skupiny.

ZMENY PRAVIDIEL A PREDPISOV

Zmeny platia od 1. februára 2007.
Nová štruktúra turnajov bola schválená a bude platiť od 1. januára 2009.
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