
ODMENY  A  NÁHRADY  ROZHODCOM 

STOLNÉHO  TENISU 
  

  
  

S M E R N I C A   SSTZ č. 1/2013 

  

  
Článok 1. 

ODMENY  A  NÁHRADY  ROZHODCOM  PRI  STRETNUTIACH 

JEDNORÁZOVÝCH  SÚŤAŢÍ 

  

 1.1. 

Hlavný rozhodca, jeho zástupcovia,  rozhodcovia a asistenti rozhodcu majú nárok na odmenu pri 

jednorázových súťaţiach (turnajoch) podľa  nasledovnej tabuľky : 

  

  

 Skupina 1. = medzinárodné turnaje vrátane majstrovských súťaţí a turnaje   

                       ITTF a ETTU vo všetkých vekových kategóriach. 

  

  

 Skupina 2. = majstrovské súťaţe, kontrolné a bodovacie turnaje riadené SSTZ a   

                       nemajstrovské turnaje celoštátneho  charakteru. 

  

  

 Skupina 3. = majstrovské súťaţe,kontrolné a bodovacie turnaje  riadené KSTZ   (RSTZ) 

                       a nemajstrovské turnaje krajského (regionálneho) charakteru. 

  

  

 Skupina 4. = majstrovské súťaţe, kontrolné a bodovacie turnaje  riadené OSTZ   

                       a nemajstrovské turnaje okresného  charakteru. 

  

  

  

Doba trvania v jednom dni Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 

do 5 hodín 15 € 12 € 8 € 6 € 

do 10 hodín 20 € 15 € 10 € 8 € 

nad 10 hodín 25 € 20 € 12 € 10 € 

 

  

  

  

 1.2. 

Príplatky za činnosti, vykonané pri príprave, resp.vyhodnotení stretnutia (turnaja). 

  

 Hlavný rozhodca a jeho zástupcovia okrem základných sadzieb  odmien (viď čl. 1.1.) majú nárok 

na príplatky podľa následovnej tabuľky : 



  

Príplatky za činnosť hlavnému rozhodcovi Skupina  Skupina 

a jeho zástupcovi   1 2,3,4 

a) za spracovanie časového plánu a      

     a jeho včasné zaslanie usporiadateľovi 9 € 6 € 

b) za vyžrebovanie každej súťaže     

    4 € 2 € 

c) za spracovanie správy a výsledkov o     

     priebehu súťaží (turnaja) 9 € 6 € 
  

 
  

Odmeny podľa bodov a/ a c/ patria len hlavnému rozhodcovi. Zástupcom hlavného rozhodcu patrí 

odmena podľa bodu b/ len vtedy,  ak sa ţrebovania zúčastnili. 

  

Článok 2. 

ODMENY  A  NÁHRADY  ROZHODCOM  

PRI  STRETNUTIACH  DLHODOBÝCH  SÚŤAŢÍ 

   

2.1. 

Hlavný rozhodca, jeho zástupcovia, rozhodcovia a asistenti rozhodcu majú nárok na odmenu pri 

dlhodobých súťaţoach podľa následovnej tabuľky kde: 

  

 Skupina 1. = stretnutia Európskej ligy, európskych pohárových  súťaţí a Superligy 

 Skupina 2. = stretnutia súťaţí, riadených SSTZ a nemajstrovských súťaţí  

                        celoštátneho charakteru. 

 Skupina 3. = stretnutia súťaţí, riadených KSTZ (RSTZ) a nemajstrovských súťaţí   

                       Krajského (regionálneho)  charakteru. 

 Skupina 4. = stretnutia súťaţí, riadených OSTZ a nemajstrovských súťaţí   

                       okresného charakteru. 

 

Odmena za stretnutie Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 

Hlavný rozhodca 16 € 12 € 9 € 6 € 

Rozhodca pri stole 14 € 10 € 8 € 5 € 

 
     
  

2.2. 

Ak sa dlhodobá súťaţ, alebo jej časť hrá turnajovým spôsobom,  odmeny rozhodcom sa vyplatia 

podľa čl.1. 

  

Článok 3. 

OBLEČENIE  ROZHODCOV 

 

 3.1. 

Súčasťou kvalitnej práce rozhodcov a ich úspešnej reprezentácie doma aj v zahraničí je aj ich 

jednotné a jednoznačne identifikovateľné oblečenie.  



V záujme zjednotenia rozhodcovského oblečenia rozhodcovská komisia ITTF schválila od 1. 

Januára 2005  jednotné farebné kombinácie uniforiem rozhodcov pôsobiacich na vrcholných 

podujatiach ITTF. V zmysle pokynov ITTF môţu rozhodcovia na podujatiach ITTF nosiť svoje 

národné uniformy alebo uniformu medzinárodného rozhodcu ITTF. V rámci podujatí 

organizovaných SSTZ je rozhodca povinný nosiť uniformu rozhodcu SSTZ alebo uniformu 

medzinárodného rozhodcu ITTF.  

3.2. 

Štandardná uniforma pre rozhodcu: 

Celé tmavomodré  elegantné alebo športové sako, svetlomodrá obleková košeľa s dlhými rukávmi 

a golierom (ţeny svetlomodrá blúza s dlhými rukávmi a golierom), khaki alebo ţltohnedé oblekové 

nohavice (ţeny prípadne sukňu), červená viazanka – môţe byť s logom ITTF (ţeny prípadne 

červená šatka), čierny koţený opasok s malou prackou, čierne poltopánky, čierne ponoţky (ţeny 

k sukni pančuchy), v prípade, ţe je v hale príliš zima tmavomodrý sveter alebo vestu s dlhými 

alebo krátkymi rukávmi, ktorý sa nosí pod sakom, odznak medzinárodného rozhodcu nosený na 

ľavej chlopni saka /u rozhodcov SSTZ odznak rozhodcu SSTZ  (u rozhodcov ITTF – len jeden iný 

odznak, ktorý je menší ako medzinárodný odznak ITTF a ktorý označuje domácu asociáciu – nosí 

sa na pravej chlopni saka). Rozhodca ITTF nosí bielu menovku s čiernymi písmenami na pravej 

chlopni saka.  

Čl. 3.3.  

Štandardná letná uniforma pre rozhodcu v horúcom/neklimatizovanom prostredí. 

Oproti štandardnej uniforme sa odlišuje tým, ţe sako a viazanka nemusí byť (nesmú byť tričká), 

rozhodcovský odznak sa nosí na ľavej strane košele a menovka na pravej strane košele v rovnakej 

výške ako odznak rozhodcu ITTF/domácej asociácie.  

Čl. 3.4. 

Voľba variantu je závislá na teplote v hracej miestnosti a je plne v kompetencii rozhodcovskej 

osádky za podmienky, ţe pri jednom stole celá osádka je oblečená rovnako – t.j. má rovnaký 

variant oblečenia. 

Čl. 3.5. 

V domácich súťaţiach a pri akciách organizovaných R a KSTZ je moţné pouţívať pôvodné šedé 

nohavice a modrú viazanku. Pre medzinárodných rozhodcov je odporučená uniforma 

medzinárodného rozhodcu ITTF. 

    

  

  

  

Článok 4. 

SPOLOČNÉ  USTANOVENIA 

  

 4.1. 

Odmenu môţu dostať len rozhodcovia, ktorí majú platný rozhodcovský preukaz stolného tenisu 

najmenej licencie C a vykonávajú funkciu v predpísanom úbore. 

  

4.2. 

Za medzinárodnú akciu sa povaţuje len tá akcia, ktorá je schválená SSTZ ako  medzinárodná a 

pokiaľ sa akcie aktívne zúčastní aspoň jeden zahraničný účastník. Pri ostatných akciách s 

medzinárodnou účasťou sa  stanoví odmena rozhodcom vo výške 75% plnej odmeny. 

  

4.3.Pri riadení  priateľských, prípravných a náborových súťaţí patrí  rozhodcom 50% odmeny 

určenej za riadenie majstrovskej súťaţe zodpovedajúcej úrovne. 

  



4.4. 

Rozhodcom v kvalifikácii o postup do vyššej majstrovskej súťaţe patrí odmena podľa tej súťaţe,  

pre ktorú je kvalifikácia vypísaná. 

  
  

4.5. 

Dobou činnosti rozhodcu sa rozumie nielen doba keď rozhoduje,  ale celá doba, po ktorú je k 

dispozícii hlavnému rozhodcovi v hracej miestnosti. 

  

  

4.6. 

Ak rozhodca rozhoduje v rámci jedného dňa viac stretnutí patrí  mu odmena podľa tejto smernice 

za kaţdé z nich (nevzťahuje sa to na prípady ak stretnutia sú v rámci turnaja). 

  

4.7. 

Ak je súťaţ rozdelená v jednom dni na viac hracích blokov s  prestávkami, doba pre určenie 

výšky odmeny rozhodcom sa zistí súčtom  doby trvania jednotlivých blokov v tom dni. 

  

4.8. 

Ostatným členom rozhodcovského zboru (zapisovateľ, hlásateľ a  pod.) pokiaľ sú menovaní, patrí 

rovnaka odmena ako rozhodcovi. 

  

4.9. 

V prípade, ţe sa delegovaný rozhodca nedostaví, odmena patrí rozhodcovi, ktorý činnosti vykonal. 

  

4.10. 

Odmeny rozhodcom vypláca usporiadateľ zásadne po skončení  akcie. 

  

4.11. 

Zdanenie týchto príjmov podlieha zásadám, stanoveným vo všeobecne platnej norme. 

  

4.12. 

Rozhodcom patrí náhrada cestovných výdavkov podľa hospodárskych smerníc. 

  

4.13. 

Ak usporiadateľ nezabezpečí rozhodcom stravu, patrí rozhodcom stravné podľa hospodárskych 

smerníc. 

  

Článok 5. 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

  

Smernica nadobúda účinnosť dňom 1.3.2013 Jej účinnosťou sa rušia všetky doteraz platné 

predpisy o odmenách a náhradách rozhodcom stolného tenisu.  
 


