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PRAVIDLA PRO KONÁNÍ SOUTĚŽÍ VE STOLNÍM TENISU ŘÍZENÝCH OSST ZLÍN 

Z důvodů stále přetrvávajících mimořádných opatření k zamezení šíření onemocnění covid -19 
jsou pro konání mistrovských a nemistrovských utkání,  turnajů a přeborů ve stolním tenisu 
zavedená následující opatření: 

1. Sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže 
organizované sportovními svazy se mohou konat za podmínek, že: 

- sportovcům, rozhodčím a členům realizačního týmu se zakazuje účast na sportovním utkání, 

pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. 

- pořadatel dodrží veškeré povinnosti vycházející z aktuálně platných mimořádných opatření 

MZČR, zejména pak pro akce konané ve vnitřních sportovištích. 

2. 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. 

3. Diváci: 

divákům se zakazuje účast na sportovním utkání, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění 

covid19. Pořadatel zajistí, aby vzdálenost diváků od hrací plochy a prostoru pro realizační tým 

družstev byla minimálně 2 m. 

4. Hrací prostor:  

je vymezený prostor v rámci sportovní haly o rozměru dle pravidel stolního tenisu a rozpisu 

příslušné soutěže s instalovaným zařízením (stůl, síťka, ohrádky, míčky, stolek rozhodčího, židle, 

ukazatel skóre, boxy na ručníky). 

a. Hrací prostor je určen pro hráče a rozhodčí, dále v případě nutnosti může do hracího prostoru 

vstoupit např. trenér, lékař apod. Není povolen vstup jiným osobám neúčastnících se utkání. 

b. Hráči jednotlivých družstev se mohou rozehrávat před utkáním a jednotlivými zápasy na 

hracích stolech. Každé družstvo samostatně. V případě utkání na jednom stole, střídavě 

domácí hosté. 

5. Průběh utkání: 

Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu, Rozpisu příslušné soutěže a 

případně dalších vydaných nařízení:  

Hráči a rozhodčí se nezdraví podáním ruky, ale jiným vhodným pozdravem 

 

 

Schváleno VV OSST Zlín dne 7.9.2021 


