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Predslov
Skrátené pravidlá squashu

Tieto skrátené pravidlá sú na to, aby pomohli hráčom chápať základy. Všetci hráči by si mali prečítať  
kompletné znenie pravidiel. Čísla v zátvorkách odvolávajú na plné znenie pravidiel.

Skórovanie (Pravidlo 2). 

Zápas sa hrá na dva, alebo tri víťazné sety, podľa voľby organizátorov súťaže. Každý set sa hrá na deväť  
bodov, okrem prípadu, ak sa dosiahne skóre osem-obaja. Pri skóre osem-obaja prijímajúci zvolí, či sa bude 
hrať do deväť(tzv. “set jedna“ – “set one“), alebo do desať(tzv. “set dva“ – “set two“)

Boduje iba podávajúci hráč. Ak podávajúci vyhrá výmenu, získava bod. Ak výmenu vyhrá príjemca podania, 
stáva sa podávajúcim.

Zahrievanie(Pravidlo 3)

Pred začatím zápasu je  povolená 5 minútová rozcvička  (2,5 minúty  na každej  strane kurtu) na zahriatie 
hráčov a loptičky.

Ak bola loptička počas zápasu vymenená, alebo, ak zápas pokračuje po nejakej prestávke, hráči zahrejú 
loptičku do hrateľného stavu.

Loptička môže byť zahrievaná každým z hráčov počas prestávky v hre.

Podanie (Pravidlo 4)

Hra  začína  podaním.  O  podávajúcom  hráčovi  rozhodne  točenie  rakety.  Podávajúci  potom  pokračuje 
v podávaní, až kým neprehrá výmenu.

Hráč, ktorý vyhral predchádzajúci set, podáva ako prvý v nasledujúcom sete.

Na začiatku každého setu, a pri zmene podávajúceho, si podávajúci môže zvoliť z ktorej strany bude podávať. 

Po víťaznej výmene podáva z opačnej strany.

Podávajúci stojí aspoň častou jednej nohy vnútri poľa podanie.

Dobrý return (Pravidlo 6).

Return je dobrý, ak loptička predtým, ako dopadla druhýkrát na podlahu, je správne vrátená hrajúcim hráčom 
na prednú stenu. Loptička musí dopadnúť nad tin dosku prednej steny buď priamo, alebo odrazom od bočnej 
steny(stien), alebo zadnej steny bez toho, aby sa najskôr dotkla podlahy, alebo ktorejkoľvek časti hrajúceho 
hráča, alebo rakety, tela a odevu protihráča.

Return nie je dobrý ak je Loptička "Dole" - "Down", "Nie je hore", alebo je "Aut"

Výmeny (Pravidlo 8)

Po dobrom podaní sa hráči striedajú v odohrávaní loptičky, pokiaľ jeden z nich nepokazí. 

Hráč vyhráva výmenu potom, ako sa protihráčovi nepodarí vrátiť podanie alebo returnovať loptičku, alebo sa  
loptička  pred  pokusom zahrať  dotkne  protihráča  (vrátane  všetkého  čo  má na  seba),  ak  protihráč  nie  je 
hrajúcim hráčom
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Zasiahnutie protihráča loptičkou (Pravidlo 9)

Ak  hráč  zahrá  loptičku,  ktorá  pred  dopadom  na  prednú  stenu  zasiahne  protihráča,  jeho  rakety  alebo  
oblečenia, hra sa preruší.

- Ak by return bol dobrý a loptička by zasiahla prednú stenu bez dotyku inej steny alebo skla, hráč vyhrá  
výmenu pod podmienkou, že sa neotáčal.

- Ak loptička zasiahla, alebo by zasiahla inú stenu, a return by bol dobrý, rozhodnutie je Let.

- Ak by return nebol dobrý, hráč prehrá výmenu.

Otáčanie (Pravidlo 9)

- potom čo sa hráč otáčal:

Ak je protihráč zasiahnutý loptičkou po otočení hráča, výmena je priznaná protihráčovi.

Ak hráč preruší hru počas, alebo po otáčaní zo strachu pred zasiahnutím protihráča, rozhodca udelí Let.  Ak 
sa chce hráč otočiť, ale nie je si istý postavením protihráča, odporúča sa prerušiť hru.

Ďalšie pokusy zasiahnuť loptičku (Pravidlo 10)

Hráč po tom, ako sa pokúsil zahrať úder a minul, môže sa pokúsiť o ďalší pokus zasiahnuť loptičku.

- Ak by bol ďalší pokus dobrý, ale loptička zasiahla protihráča, rozhodca udelí Let.

- Ak by return nebol dobrý, hráč prehráva výmenu.

Bránenie v hre (Pravidlo 12)

Hráč, ktorý je na rade odohrať loptičku, má právo na to, aby mu protihráč nebránil v hre.

Aby sa protihráč vyhol bráneniu v hre, musí vyvinúť všetko úsilie, aby hráčovi umožnil voľný priamy prístup k 
loptičke, ničím nerušený výhľad na loptičku pri jej dopade od prednej steny, priestor na zasiahnutie loptičky  
primeraným švihom a priestor zahrať loptičku priamo na akúkoľvek časť prednej steny.

Hráč,  ktorému  je  bránené  v  hre,  môže  toto  prekážanie  akceptovať,  alebo  zastaviť  hru  a  protestovať.  
Všeobecne sa odporúča zastaviť hru, a tak sa vyhnúť možnosti kolízie so súperom, alebo zasiahnutia súpera 
raketou, či loptičkou.

Ak hráč preruší hru pri bránení v hre, všeobecný postup pri rozhodovaní je:

- Hráčovi je udelený let, ak mohol zahrať dobrý return a protihráč vyvinul maximálne úsilie aby sa bráneniu 
vyhol.

- Hráčovi nie je udelený let (prehráva výmenu), ak nemohol zahrať dobrý return, alebo akceptoval bránenie 
v hre a zahral úder, alebo bolo bránenie minimálne.

- Hráčovi  je  udelený  Stroke  (vyhráva  výmenu),  ak  protihráč  nevyvinul  maximálne  úsilie  pri  vyhnutí  sa 
bráneniu v hre, alebo, ak mohol hráč zahrať víťazný return, alebo, ak by hráč pri hraní úderu na prednú  
stenu zasiahol protihráča loptičkou.

Let (Pravidlo 13)

Let je opakovanie výmeny. Výmena sa nepočíta a podávajúci podáva z toho istého poľa podania.

Okrem vyššie uvedených prípadov môže byť Let udelený napríklad, ak sa loptička dotkne predmetu ležiaceho 
na podlahe, alebo ak sa hráč zdrží zahrania úderu z obavy zranenia protihráča.
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Let musí byť tiež priznaný prijímajúcemu hráčovi, ak nie je pripravený a nepokúsi sa zasiahnuť loptičku.

Nepretržitosť hry (Pravidlo 7)

Hra by mala byť nepretržitá v každom zápase od prvého podania. Medzi koncom a začiatkom výmeny by 
nemalo byť žiadne zdržiavanie.

Medzi setmi je povolená 90 sekundová prestávka.

Hráčom je povolená výmena výstroja alebo rakety, ak je to nevyhnutné.

Krvácanie, zranenie, nespôsobilosť a choroba (Pravidlo 16)

Ak  sa  vyskytne  zranenie,  ktoré  zahŕňa  krvácanie,  toto  krvácanie  musí  byť  zastavené  pred  ďalším 
pokračovaním hry. Hráčovi je pridelený čas na ošetrenie rany.

Ak bolo krvácanie zapríčinené výhradne protihráčom, zranený hráč vyhráva zápas.

Ak sa krvácanie opakuje, nie je povolený ďalší čas na ošetrenie, okrem možnosti vzdania sa setu a využitia 
90 sekúnd medzi setmi na zastavenie krvácania. Ak sa to nepodarí, hráč musí vzdať zápas.

Pri zranení bez krvácania sa berie do úvahy ako bolo toto zranenie spôsobené.

- Zranenie  spôsobené  protihráčom  (zranenie  bolo  spôsobené  nebezpečnou  hrou,  úmyslom  alebo 
nebezpečným činom protihráča). Zranený hráč vyhráva zápas, ak potrebuje čas na zotavenie a nemôže 
okamžite pokračovať v hre.

- Zranenie, ktoré si hráč spôsobil sám (zranenie hráča bez zavinenia  protihráčom). Hráč dostane 3 minúty 
na zotavenie a po ich uplynutí musí pokračovať v hre, vzdať sa setu a využiť 90 sekundovú prestávku,  
alebo vzdať zápas.

- Zranenie zavinené obidvomi hráčmi. Zranený hráč dostane 1 hodinu na zotavenie.

Chorý hráč musí pokračovať  v hre,  alebo sa vzdať  setu a  využiť  90 sekúnd. Kŕče,  bolesti  a udýchanosť 
(vrátane astmy) sa považujú za chorobu. Ak hráč zvracia na kurte, protihráč vyhráva zápas.

Povinnosti hráča (Pravidlo 15)

Pravidlo 15 hovorí o povinnostiach hráčov. Napríklad pravidlo 15.6 hovorí o úmyselnom rozptyľovaní.

Niektoré z 8 podsekcií tohoto pravidla hovoria o riadení zápasu Rozhodcom a Markérom. Prečítajte si plnú 
verziu. 

Správanie na kurte (Pravidlo 17)

Agresívne, rušiace alebo zastrašujúce správanie na kurte nie je prijateľné.

Táto  kategória  zahŕňa:  zvukové  a  zrakové  obscénnosti,  verbálne  a  fyzické  osočovanie,  odpor,  zlé  
zaobchádzanie  s  raketou,  loptičkou  alebo  kurtom,  zbytočný  fyzický  kontakt,  neprimeraný  švih  raketou, 
neférové zahrievanie, naťahovanie času, neskorý návrat alebo príchod na kurt, úmyselný alebo nebezpečný 
čin alebo hra, koučovanie počas zápasu.
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PRAVIDLÁ MEDZINÁRODNEJ DVOJHRY

1. HRA SQUASH

Squash  hrajú  dvaja hráči. Každý hráč používa raketu, hrá sa na kurte, s loptičkou, to všetko podľa 
špecifikácie WSF (pozri dodatok 5).

2. SKÓROVANIE

2.1. Iba podávajúci môže skórovať. Ak podávajúci vyhrá výmenu, získava bod. Ak vyhrá výmenu 
prijímajúci, stáva sa podávajúcim.

2.2. Zápas sa hrá na dva alebo tri víťazné sety podľa voľby organizátorov súťaže. Každý set sa hrá 
do deväť bodov. Hráč, ktorý získa deväť bodov, set vyhráva, okrem prípadu, keď pri prvom 
ohlásení skóre osem obaja, prijímajúci zvolí  pred odohraním ďalšieho podania, či hra bude 
pokračovať do deväť (tzv. "Set one"), alebo do desať (tzv. "Set two"). V druhom prípade set 
vyhráva  ten  hráč,  ktorý  získa  ešte  dva  body.  Prijímajúci  musí  v  oboch  prípadoch  jasne 
naznačiť svoju voľbu markerovi, rozhodcovi a protihráčovi. Marker ohlási podľa potreby buď 
"Set one" alebo "Set two" predtým, než hra pokračuje. Marker ohlási "Set ball", aby oznámil,  
že podávajúci potrebuje jeden bod k tomu, aby vyhral práve prebiehajúci set, alebo "Match 
ball", aby oznámil, že podávajúci potrebuje jeden bod k tomu, aby vyhral zápas.

3. ZAHRIEVANIE (pozri definíciu v dodatku 2).

3.1. Bezprostredne pred začiatkom stretnutia je obom hráčom povolené, aby spoločne  päť minút  
hrali  na kurte,  za  účelom zahriatia  sa.   Po dve a pol  minúte zahrievania  rozhodca ohlási  
"Polčas" ("Half time") a zaistí, aby si hráči vymenili strany. Rozhodca tiež oznámi koniec doby  
určenej pre zahrievanie hlásením "Čas" ("Time").

3.2. Pri  zahrievaní  musia  mať  obidvaja  hráči  rovnakú  príležitosť  triafať  do  loptičky.  Ak  sa  pri 
zahrievaní  loptičky  vyskytne  neférové  správanie  jedného  z  hráčov,  rozhodca  použije 
ustanovenia Pravidla 17.

3.3. Loptička môže byť zahrievaná jedným z hráčov počas prestávky v hre.

3.4. Hráči môžu zahriať loptičku na hrateľné podmienky po prestávke v hre.

4. PODANIE

4.1. Hra  začína  podaním a  právo  prvého podania  sa  rozhodne roztočením rakety.  Podávajúci 
potom podáva  tak  dlho,  pokiaľ  neprehrá výmenu.  Potom podáva  protihráč  a  tento  postup 
pokračuje celý zápas. Na začiatku druhého a každého nasledujúceho setu podáva ako prvý 
víťaz predchádzajúceho setu.

4.2. Na začiatku každého setu a pri každej zmene podávajúceho má podávajúci voľbu podania z 
ktorejkoľvek strany. Potom podáva z oboch polí striedavo, pokiaľ podáva. Ak výmena končí 
"let" (novou loptičkou), podávajúci podáva opäť z toho istého poľa. 

Ak ide hráč podávať zo zlého poľa, alebo niektorí z hráčov si nie je istý správnosťou poľa z 
ktorého má podávať, markér hráčovi oznámi správne pole. Ak si markér nie je istý, rozhodne 
rozhodca.

4.3. Ak hráč podáva, predtým ako loptičku odohrá, musí ju vyhodiť rukou alebo raketou. Ak hráč,  
potom čo loptičku vyhodí, a nepokúsi sa ju odohrať, môže loptičku opäť vyhodiť a odohrať 
podanie. 

4.4. Podanie je dobré, ak sú splnené podmienky Pravidiel 4.4.1 - 4.4.5:

4.4.1. V okamihu zasiahnutia loptičky má podávajúci časť jednej nohy v kontakte s podlahou 
v poli podania, pričom sa žiadna časť tejto nohy nedotýka čiary poľa podania (časť 
tejto nohy môže presahovať cez túto čiaru za predpokladu, že sa čiary nedotýka). 8



4.4.2. Hráč potom ako si vyhodí loptičku, odohrá ju správne na prednú stenu, bez toho aby 
sa dotkla podlahy, bočnej steny alebo čohokoľvek čo nosí hráč.

4.4.3. Podávajúci  odohrá loptičku priamo na prednú stenu medzi čiaru podania a autovú 
čiaru.

4.4.4. Pokiaľ protihráč nezahrá volej, prvý dopad loptičky je v štvrtine kurtu, ktorá je oproti 
poľu podania hráča, bez toho, aby sa dotkla krátkej alebo stredovej čiary.

4.4.5. Hráč nepodá do autu.

4.5. Podanie, ktoré nespĺňa požiadavky Pravidiel 4.4.1 - 4.4.5 nie je dobré a rozhodca primerane 
rozhodne.

4.6. Rozhodnutia sú: 
4.6.1.1. "Chyba nohou" - ("Foot fault") - pre Pravidlo 4.4.1 
4.6.1.2. "Nie je hore"  - ("Not up") - pre Pravidlo 4.4.2 
4.6.1.3. "Chyba" - ("Fault"))  - pre Pravidlo 4.4.3, ak loptička trafí ako prvú bočnú 

stenu, alebo prednú stenu na alebo pod čiaru podania ale nad tin dosku
4.6.1.4. "Dolu" - ("Down") - pre Pravidlo 4.4.3 , ak do tin dosky, alebo do podlahy
4.6.1.5. "Chyba" - ("Fault") - pre Pravidlo 4.4.4 
4.6.1.6. "Aut" - ("Out") - pre Pravidlo 4.4.5 

4.7. Podanie,  pri  ktorom sa  loptička  dotkne  súčasne  prednej  aj  bočnej  steny,  nie  je  dobré  a 
rozhodnutie je "Chyba" - ("Fault"). 

4.8. Podávajúci  nesmie podávať, kým marker nezahlási  skóre.  Marker musí zahlásiť skóre bez 
zdržiavania. Ak hráč podáva, alebo sa pokúša podávať predtým ako marker zahlási skóre, 
rozhodca zastaví hru a požiada hráča, aby počkal, kým marker zahlási skóre. 

5. HRA

5.1. Potom, ako podávajúci  hráč dobre podá, hráči  striedavo odohrávajú loptičku dovtedy,  kým 
jeden z hráčov loptičku na prednú stenu nevráti. Loptička tak podľa pravidiel prestane byť v  
hre alebo prestane byť v hre odvolaním sa hráča, alebo hlásením markéra, alebo rozhodcu.

6. DOBRÝ RETURN 

Return je dobrý, ak sú splnené podmienky pravidiel 6.1 - 6.4

6.1. Hráč odohrá loptičku predtým ako dopadne druhý raz na zem.

6.2. Loptička predtým, ako dopadla druhýkrát na podlahu, je správne vrátená hrajúcim hráčom na 
prednú  stenu.  Loptička  musí  dopadnúť  nad  tin  dosku  prednej  steny  buď  priamo,  alebo 
pomocou bočnej steny (stien) alebo zadnej steny bez toho, aby sa najskôr dotkla podlahy 
alebo ktorejkoľvek časti hrajúceho hráča, alebo rakety, tela a odevu protihráča.

6.3. Loptička nie je "Dole" - ("Down").

6.4. Loptička nie je "Aut" - ("Out").

7. POKRAČOVANIE HRY

Potom, ako bolo prijaté prvé podanie, hra pokračuje bez prerušenia,  pokiaľ  nenastane niektorý z  
nasledujúcich prípadov:

7.1. Hra môže byť kedykoľvek prerušená kvôli zlým svetelným či iným podmienkam mimo kontroly 
hráčov na takú dobu, o akej rozhodne rozhodca. Skóre sa nemení. Ak sa pôvodne používaný 
kurt stane nevhodným, a k dispozícii je iný kurt, zápas môže byť premiestnený, pokiaľ s tým 
obaja hráči súhlasia, alebo z rozhodnutia rozhodcu. V prípade, že je hra v ten deň prerušená,  
skóre zostane zachované, pokiaľ sa obaja hráči nedohodnú, že zápas začne znovu.
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7.2. Medzi koncom zahrievania a začiatkom hry a tiež medzi všetkými setmi je povolený interval 90 
sekúnd. Počas týchto intervalov je hráčom dovolené opustiť kurt, musia však byť pripravení ku 
hre ešte pred uplynutím tohoto intervalu. Po vzájomnej dohode hráčov môže hra začať, alebo 
pokračovať pred uplynutím tohoto intervalu.

7.3. Pokiaľ hráč uspokojivo vysvetlí rozhodcovi nevyhnutnosť výmeny výstroja, odevu alebo obuvi, 
môže opustiť kurt, ale musí výmenu uskutočniť čo najrýchlejšie a bude mu za týmto účelom 
povolená doba nepresahujúca deväťdesiat sekúnd. (Smernica 3)

7.4. Keď  ostáva  pätnásť  sekúnd  z  povoleného  intervalu  90  sekúnd,  rozhodca  ohlási  "Pätnásť 
sekúnd" - ("Fifteen seconds"), aby upozornil hráčov, že majú byť pripravení pokračovať v hre. 
Na konci tohoto intervalu ohlási rozhodca "Čas" - ("Time"). Hlásenie by malo byť hlasné a 
zrozumiteľné. Hráči sú zodpovední za to, aby boli v blízkosti a hlásenie "Pätnásť sekúnd" a 
"Čas" počuli. Ak hráči po zvolaní "Čas" nie sú pripravený pokračovať v hre, rozhodca môže 
využiť Pravidlo 17.

7.5. Ak je hráč zranený, chorý, alebo nespôsobilý pokračovať v zápase, rozhodca použije Pravidlo 
16.

7.6. Rozhodca použije ustanovenia Pravidla 17 na hráča, ktorý podľa jeho názoru neprimerane 
zdržuje hru. 

7.7. Pokiaľ na podlahu kurtu dopadne behom hry predmet iný ako hráčova raketa, potom:

7.7.1. Rozhodca v momente ako spadnutý objekt zaregistruje preruší hru.

7.7.2. Hráč, ktorý zaregistruje spadnutý predmet, môže prestať hrať a požiadať o let.

7.7.3. Ak predmet spadne z hráča, tento hráč výmenu prehrá, pokiaľ neplatí pravidlo 7.7.5., 
alebo pokiaľ nie je príčinou kolízia so súperom. V druhom prípade bude udelený let, 
pokiaľ by nešlo o bránenie v hre a vtedy sa rozhodca riadi Pravidlom 12.

7.7.4. Ak  predmet  nespadne  z  hráča,  ale  odinakiaľ,  bude  povolený  let,  pokiaľ  neplatí  
Pravidlo 7.7.5.

7.7.5. Ak  hráč  už  jasne  zahral  víťazný  return,  keď  objekt  padol  na  podlahu,  tento  hráč 
vyhráva výmenu.

7.7.6. Ak padnutý predmet zostane nespozorovaný do konca výmeny, výsledok tejto výmeny 
platí.

7.8. Ak hráčovi spadne raketa, rozhodca nechá pokračovať hru, pokiaľ sa nevyskytne bránenie v 
hre (Pravidlo 12), loptička sa dotkne rakety (Pravidlo 13.1.1), rozptyľovanie (Pravidlo 13.1.3.),  
alebo rozhodca uplatňuje trest (Pravidlo 17).

8. Víťazná výmena

Hráč vyhrá výmenu, 

8.1. ak je protihráč na príjme a nepodarí sa mu returnovať loptičku. (Pravidlo 4.4)

8.2. ak  sa  protihráčovi  nepodarí  returnovať  loptičku  a  nie  je  povolený  Let  alebo  pokiaľ  nie  je  
výmena priznaná protihráčovi(Stroke).

8.3. Ak sa loptička dotkne protihráča (vrátane všetkého čo má oblečené alebo nosí), bez bránenia 
mu v hre, pričom protihráč  nie je hrajúcim hráčom, s výnimkou  toho, že je stanovené inak v 
pravidlách 9. a 10. V prípade bránenia v hre rozhodca použije ustanovenie pravidla 12. Vo 
všetkých prípadoch  rozhodne rozhodca.

8.4. Ak  rozhodca prizná hráčovi Stroke podľa ustanovení v pravidlách.
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9. ZASIAHNUTIE PROTIHRÁČA LOPTIČKOU A OTÁČANIE

9.1. Ak hráč odohrá loptičku, ktorápred tým ako sa dotkne prednej steny, trafí protihráča(vrátane 
všetkého čo má na sebe), hra sa preruší. Rozhodca posúdiac možnosť aplikácie Pravidla 17, 
odhadne dráhu loptičky a:

9.1.1. Pridelí Stroke hráčovi, ak by return bol dobrý a loptička by zasiahla prednú stenu, bez 
toho aby sa dotkla inej steny, ak neplatí pravidlo 9.1.2 alebo 9.1.3

9.1.2. Ak  sa  hráč  otáčal,  pridelí  Stroke  protihráčovi,  pokiaľ  protihráč  neurobil  úmyselný 
pohyb s cieľom prerušiť return - v tomto prípade rozhodca pridelí Stroke hráčovi

9.1.3. Ak hráčov return je ďalším pokusom o odohranie loptičky udelí Let, za predpokladu že 
sa nepoužije pravidlo 9.1.2.

9.1.4. Udelí let, ak loptička zasiahla, alebo by zasiahla inú stenu pred dotykom prednej steny 
a return by bol dobrý, ak neplatí pravidlo 9.1.5.

9.1.5. Ak by return bol víťazný, rozhodca udelí Stroke pre hráča

9.1.6. Ak by return nebol dobrý, rozhodca udelí Stroke pre protihráča

9.2. Ak sa hráč otočí:

9.2.1. Hráč  môže  pred  zasiahnutím  loptičky  vzhľadom  na  strach  zo  zasiahnutia  súpera 
prestať hrať a žiadať. Rozhodca:

9.2.1.1. udelí let ak uzná že obava zo zasiahnutia súpera bola opodstatnená a hráč 
bol schopný zahrať dobrý return, ak neplatí pravidlo 9.2.3.

9.2.1.2. neudelí let, ak by hráč nemohol zahrať dobrý return

9.2.2. Hráč môže, ak mu bolo bránené v hre, zastaviť hru a odvolať sa. Rozhodca:

9.2.2.1. udelí let, ak uzná, že hráč nebol schopný dokončiť pokus zahrať loptičku, 
pretože mu v tom bolo bránené.

9.2.2.2. udelí  Stroke  pre  hráča,  ak  protihráč  nevyvinul  maximálne  úsilie,  aby  sa 
vyhol bráneniu v hre pri otáčaní hráča.

9.2.2.3. neudelí let ,ak hráč nemohol zahrať dobrý return bez ohľadu na bránenie v 
hre.

9.2.3. Rozhodca neudelí  let,  ak rozhodne, že účelom otáčania bolo vytvoriť  príležitosť na 
žiadanie letu a nie pokus o zahranie loptičky.

10. ĎALŠIE POKUSY ZASIAHNUŤ LOPTIČKU

Ak sa hrajúci hráč rozoženie v smere loptičky a loptičku nezasiahne, má možnosť ďalšieho pokusu ju 
zasiahnuť.

10.1. Ak ale potom, čo minul prvý pokus, loptička sa dotkla protihráča (vrátane všetkého čo má 
oblečené alebo nosí), potom podľa názoru rozhodcu:

10.1.1. Ak by inak hrajúci hráč zahral dobrý return, bude povolený "let", alebo

10.1.2. Ak by hrajúci hráč nezahral dobrý return, hrajúci hráč prehráva výmenu.

10.2. Ak  akýkoľvek  takýto  neskorší  pokus  je  úspešný,  vedie  k  dobrému  returnu  a  dosiahnutie 
prednej  steny  je  mu  zabránené  tým,  že  sa  dotkne  protihráča  (vrátane  všetkého  čo  má 
oblečené alebo nosí), je za každých okolností povolený "let".
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10.3. Hráč môže, ohľadom na bránenie v hre pri hraní ďalšieho pokusu prerušiť hru a odvolať sa.  
Rozhodca:

10.3.1. udelí  let pre hráča ak hráč nie je schopný dokončiť ďalší pokus zahrať loptičku za 
predpokladu že bolo možné zahrať dobrý return

10.3.2. udelí stroke pre hráča, ak rozhodne že protihráč nevyvinul maximálne úsilie aby sa 
vyhol bráneniu pri ďalšom pokuse hráča zasiahnuť loptičku.

10.3.3. neudelí let, ak rozhodne že ďalší pokus by neviedol k zahraniu dobrého returnu.

11. ODVOLANIE SA, PROTESTY.

Hráč, ktorý prehrá výmenu môže podať odvolanie proti ktorémukoľvek rozhodnutiu markera, ktoré 
ovplyvnilo túto výmenu.

Odvolanie sa k rozhodcovi podľa pravidla 11 bude začínať slovami "Odvolanie, prosím" - ("Appeal  
please"). Potom bude hra prerušená až do rozhodnutia rozhodcu.

Ak odvolanie sa podľa pravidla 11 nie je  uznané, platí rozhodnutie markera. Ak si rozhodca nie je  
istý, bude povolený Let, ak neplatia pravidlá 11.2.1, 11.5 alebo 11.6.

Potvrdené odvolanie sa alebo rozhodnutia rozhodcu sú riešené v stanovených prípadoch nižšie. 
(Pozri aj 20.4.)

11.1. Protest  pri podaní

11.1.1. Ak marker zvolá "Chyba", "Chyba nôh", "Nie je hore", "Dole" alebo "Aut" pri podaní,  
podávajúci sa môže odvolať protest. Ak je protest uznaný, bude povolený Let

11.1.2. Ak marker zabudne zvolať "Chyba", "Chyba nôh", "Nie je ho", "Dole" nebo "Hore" pri 
podaní, prijímajúci sa môže odvolať hneď, alebo po ukončení výmeny, ak prijímajúci 
odohral alebo sa pokúsil odohrať loptičku. Ak podľa názoru rozhodcu podanie nebolo 
dobré, rozhodca okamžite hru zastaví a prizná výmenu prijímajúcemu. Rozhodca:

11.1.2.1. Udelí Stroke podávajúcemu, ak si je istý, že podanie bolo dobré,.

11.1.2.2. Udelí Let, ak si nie je istý, 

11.2. Protest v hre mimo podania.

11.2.1. Ak marker zvolá "Nie je hore", "Dole" alebo "Aut" po hráčovom returne, hráč sa môže 
odvolať. Rozhodca:

11.2.1.1. udelí let, ak neplatí pravidlo 11.2.1.2 alebo 11.2.1.3

11.2.1.2. Prizná hráčovi výmenu, ak.zvolanie markera prerušilo hráčov víťazný return, 

11.2.1.3. prizná výmenu protihráčovi,  ak.zvolanie markera prerušilo alebo zabránilo 
víťaznému returnu protihráča. 

11.2.2. Ak marker  zabudne zvolať  "Nie  je  hore",  "Dole"  nebo "Aut"  po hráčovom returne, 
protihráč sa môže odvolať ihneď, alebo po ukončení výmeny, ak protihráč odohral 
alebo  sa  pokúsil  odohrať  loptičku.  Ak  podľa  názoru  rozhodcu  return  nebol  dobrý, 
rozhodca okamžite  hru  zastaví  a  prizná  výmenu protihráčovi.  V reakcii  na žiadosť 
rozhodca:

11.2.2.1. Udelí hrajúcemu Stroke hráčovi, ak rozhodne, že return bol dobrý 

11.2.2.2. Udelí let, ak si nie je istý, 
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11.3. Po uskutočnení podania sa nemôže ani jeden z hráčov odvolať na niečo, čo sa udialo pred 
týmto podaním, výnimku popisuje pravidlo 14.3.

11.4. Ak hráč, ktorý prehrá výmenu, protestuje viackrát v jednej výmene, rozhodca posúdi každý 
protest samostatne.

11.5. Pokiaľ markérovo hlásenie po podaní hráča "Chyba", "Chyba nôh", "Nie je hore", "Dole" alebo 
"Aut"  sa  po  proteste  hráča  ukáže  ako  správne,  potom  hlavný  rozhodca  rozhodne  iba  v  
nasledujúcom prípade.

11.6. Pokiaľ markérovo hlásenie po returne hráča "Nie je hore", "Dole" alebo "Aut", sa po proteste 
hráča ukáže ako správne, potom hlavný rozhodca rozhodne iba v nasledujúcom prípade.

12. BRÁNENIE V HRE

12.1. Hráč, ktorý je na rade odohrať loptičku, má právo na to, aby mu protihráč nebránil v hre.

12.2. Aby sa protihráč vyhol bráneniu v hre, musí vyvinúť všetko úsilie, aby hráčovi umožnil:

12.2.1. Voľný priamy prístup k loptičke.

12.2.2. Ničím nerušený výhľad na loptičku pri jej dopade od prednej steny

12.2.3. Priestor na zasiahnutie loptičky primeraným švihom

12.2.4. Priestor zahrať loptičku priamo na akúkoľvek časť prednej steny.

12.3. K bráneniu v hre dôjde, ak protihráč nesplní niektorú z požiadaviek Pravidla 12.2, bez ohľadu 
na to, že protihráč urobí všetko, aby tieto požiadavky splnil.

12.4. Bránenie v hre, ktoré spôsobí neprimeraný náprah hráča, nemôže mať za následok pridelenie 
výmeny v jeho prospech. Hráčovo nadmerné dotiahnutie úderu môže spôsobiť bránenie v hre 
protihráčovi, keď bude na ňom, aby zahral loptičku.

12.5. Ak sa hráč stretne s prípadným bránením v hre, má možnosť pokračovať v hre, alebo zastaviť 
hru a odvolať sa k rozhodcovi.

12.5.1. Správny  spôsob protestu,  pričom je  jedno  či  hráč  žiada  o Let  alebo  o Stroke,  je 
slovami "Let, prosím" - ("Let please").

12.5.2. Protest  môže podať  iba hráč,  ktorý  je  na rade odohrať  loptičku.  Protest  musí  byť  
hlásený okamžite keď k bráneniu dôjde, alebo keď hráč zjavne nepokračuje v hre po 
okamihu bránenia v hre, bez neprimeraného čakania.

12.6. Rozhodca rozhodne o proteste a oznámi svoje rozhodnutie slovami "No let", "Yes let" alebo 
"Stroke  pre  (meno hráča)".  Pre  posúdenie  situácie  je  dôležitý  iba  názor  rozhodcu  a  jeho 
rozhodnutie je konečné.

12.7. Rozhodca nepovolí Let a hráč stratí výmenu ak:

12.7.1. Nedošlo k bráneniu v hre, alebo toto bránenie bolo také minimálne, že neovplyvnilo 
hráčov výhľad a voľnosť zahrať loptičku.

12.7.2. Došlo k bráneniu v hre, ale hráč by i tak neodohral dobrý return, lebo hráč nevyvinul 
maximálne úsilie, aby loptičku odohral.

12.7.3. Hráč zjavne akceptoval bránenie v hre a hral ďalej.

12.7.4. Hráč spôsobil bránenie v hre pohybom za loptičkou.

12.8. Rozhodca prizná výmenu hráčovi (Stroke), ak:
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12.8.1. Došlo  k  bráneniu  v  hre,  pri  ktorom protihráč  nevyvinul  maximálne  úsilie,  aby  mu 
zabránil a hráč by mohol odohrať dobrý return.

12.8.2. Došlo k bráneniu v hre, pri ktorom protihráč vyvinul maximálne úsilie, aby mu zabránil, 
ale jeho pozícia bránila hráčovi v primeranom švihu

12.8.3. Došlo k bráneniu v hre, pri ktorom protihráč vyvinul maximálne úsilie, aby mu zabránil 
a hráč by mohol odohrať víťazný return.

12.8.4. Hráč sa zdržal  zasiahnutia loptičky,  ktorá,  keby bola odohraná, by zjavne zasiahla 
protihráča na priamej ceste k prednej stene alebo k bočnej stene, ale v tomto druhom 
prípade by sa ešte jednalo o víťazný return (pokiaľ sa ani v jednom z týchto prípadov  
nejedná o zmenu smeru, preletenie loptičky okolo hráča alebo ďalší pokus).

12.9. Rozhodca povolí Let, ak došlo k bráneniu v hre, pri ktorom protihráč vyvinul maximálne úsilie,  
aby mu zabránil a hráč by mohol odohrať dobrý return.

12.10.Bránenie v hre, ktoré spôsobí hráčov neprimeraný švih, nemôže mať za následok pridelenie 
výmeny v jeho prospech.

12.11.Rozhodca tiež môže povoliť  Let  podľa pravidla  12.9,  alebo priznať výmenu podľa pravidla 
12.8, hoci nebolo podané odvolanie, a ak je to nutné, zastaviť hru, aby tak mohol vykonať.

12.12.Ustanovenie pravidla 17. (Správanie sa na kurte) môže byť použité aj v prípade bránenia v 
hre. Rozhodca, pokiaľ už nebola zastavená, zastaví hru a použije primeraný trest, ak:

12.12.1.Hráč mal zbytočný a nebezpečný fyzický kontakt s protihráčom.

12.12.2.Hráč ohrozil protihráča neprimeraným švihom rakety.

13. "LETS" – Opakovanie výmeny

Okrem "lets"  povolených podľa iných  pravidiel,  môžu alebo budú "lets"  povolené v určitých  iných 
prípadoch. Každá požiadavka na Let bude začínať slovami "Let, prosím".

13.1. Let môže byť povolený:

13.1.1. Ak sa loptička v hre dotkne akéhokoľvek predmetu ležiaceho na podlahe (pozri 15.3).

13.1.2. Ak  sa  hrajúci  hráč  zdrží  zasiahnutia  loptičky  v  primeranej  obave,  že  by  zranil  
protihráča.

13.1.3. Ak je podľa názoru rozhodcu niektorý hráč rušený niečím na kurte alebo mimo neho. 
Hráč, ktorý namieta proti rušeniu pri hre, tak musí urobiť okamžite keď sa toto rušenie 
vyskytne. Ak však rozhodca usúdi, že hráč bol vyrušený pri hraní víťazného returnu, 
môže mu priznať výmenu(Stroke).

13.1.4. Ak podľa názoru rozhodcu zmena stavu kurtu ovplyvnila výsledok výmeny.

13.2. Let bude povolený:

13.2.1. Ak prijímajúci nie je pripravený a nepokúsi sa vrátiť podanie.

13.2.2. Ak  sa v priebehu hry poškodí loptička.

13.2.3. Ak  rozhodcu požiadajú, aby rozhodol o proteste a nedokáže tak urobiť.

13.2.4. Ak loptička,  pri  inak dobrom returne,  uviazne v niektorej  časti  hracej  plochy kurtu, 
pričom je  jej  zabránené,  aby  dopadla  viac  krát  ako  raz  na  podlahu,  alebo  sa  po 
svojom prvom dopade dostane do autu.
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13.3. Ak hrajúci hráč žiada o Let podľa pravidla 13.1 (1 až 4), musí byť schopný odohrať dobrý 
return, aby mu bol Let povolený. Pre nehrajúceho hráča odvolávajúceho sa podľa pravidiel 
13.1.1, 13.1.3 a 13.1.4 sa to nepožaduje.

13.4. Let podľa pravidiel 13.1.2 a 13.2.1 nebude povolený, ak sa hráč pokúsil loptičku odohrať, ale 
môže byť povolený podľa pravidiel 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4, 13.2.2, 13.2.3 a 13.2.4.

13.5. Požiadavky pre odvolanie podľa pravidla 13 sú:

13.5.1. Aby bol povolený Let  podľa pravidiel  13.1.2 (iba  hrajúci hráč),  13.1.3, 13.2.1 (iba 
hrajúci hráč) a 13.2.3 je nevyhnutná požiadavka hráča.

13.5.2. Pri pravidlách 13.1.1, 13.1.4, 13.2.2 a 13.2.4 je možná požiadavka hráča alebo zásah 
rozhodcu.

14. LOPTIČKA

14.1. Kedykoľvek,  keď loptička nie je v hre,  môže byť nahradená po vzájomnej dohode hráčov, 
alebo na požiadanie jedného z hráčov a so súhlasom rozhodcu.

14.2. Ak sa loptička poškodí v priebehu hry, bude okamžite nahradená inou.

14.3. Ak sa loptička poškodí v priebehu hry nepozorovane, bude povolený Let pre výmenu, v ktorej 
sa poškodila  a to na požiadanie podávajúceho pred ďalším podaním, alebo prijímajúceho, 
predtým, než sa pokúsil podanie vrátiť.

14.3.1. Ak  prijímajúci  hráč  reklamuje  prasknutú  loptičku  pred  pokusom  zahrať  podanie, 
rozhodca po posúdení môže udeliť Let, ak si nie je istý či loptička praskla pri ostatnom 
podaní, tak môže udeliť Let na predchádzajúcu výmenu.

14.4. Ustanovenie pravidla 14.3 sa nevzťahuje na poslednú výmenu v sete. V tomto prípade musí  
byť protest podaný okamžite po výmene.

14.5. Ak preruší výmenu aby sa odvolal, že je loptička poškodená, a následne sa zistí, že tomu tak 
nie je, potom tento hráč prehrá výmenu.

14.6. Medzi jednotlivými setmi zostáva loptička na kurte, pokiaľ rozhodca nepovolí, aby loptička kurt 
opustila.

14.7. Ak rozhodca vymenil  loptičku, alebo hra bola prerušená, rozhodca povolí  hráčom zahriatie 
loptičky  na  hrateľné  podmienky.  Hra  pokračuje  po  rozhodnutí  rozhodcu  alebo  po  dohode 
hráčov. 

15. POVINNOSTI HRÁČOV      

15.1. Hráči  musia  dodržiavať  všetky  pravidlá.  Nedodržiavanie  môže  viesť  rozhodcu  k  použitiu 
Pravidla 17

15.2. Hráči musia byť pripravení začať hrať pri ohlásení začiatku zápasu

15.3. Hráčom nie je povolené ukladať na kurt žiadne predmety, oblečenie alebo výstroj

15.4. Hráčom  nie  je  povolené  opustiť  kurt  počas  hry  bez  povolenia  rozhodcu.  Ak  tak  urobia,  
rozhodca môže použiť Pravidlo 17

15.5. Hráčom nie je povolené žiadať výmenu markera alebo rozhodcu

15.6. Hráč nesmie úmyselne zabávať protihráča. Ak sa tak stane, rozhodca použije pravidlo 17
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15.7. Každý protest  sa začína slovami "Let,  prosím" alebo "Odvolanie, prosím", podľa okolností.  
Ukazovanie prstom, raketou, iné gestá, zdvihnuté obočie alebo iná mimika nie sú uznávané 
metódy protestu alebo odvolania sa.

15.8. Hráč sa musí prispôsobiť dodatočným nariadeniam (napr. požiadavka na oblečenie zo znakom 
sponzora, atď.), ako aj všetkým ostatným, o ktorých hovoria pravidlá

16. KRVÁCANIE, CHOROBA, NESPOSOBILOSŤ A ZRANENIE (Pozri dodatok 4.2)

16.1. Krvácanie: Ak niektorý z hráčov viditeľne krváca, alebo má zakrvavené oblečenie, rozhodca 
okamžite  zastaví  hru.  Hra bude pokračovať iba ak krvácanie prestane, rana je dostatočne 
ošetrená a všetok zakrvavený odev vymenený. Rozhodca na to hráčovi povolí čas, ktorý uzná 
za nevyhnutný.

16.1.1. Opakovanie  krvácania: Ak  sa  obnoví  krvácanie,  pre  ktoré  už  bol  určený  čas  na 
odstránenie,  rozhodca už nepovolí  ďalší  čas na zotavenie.  Hráč však môže vzdať 
práve prebiehajúci set a využiť interval 90 sekúnd. Ak viditeľné krvácanie pokračuje po 
tomto intervale, hráč prehráva zápas. Hráč môže vzdať iba jeden set a využiť interval 
90 sekúnd iba raz.

16.2. Choroba alebo nespôsobilosť: Hráč trpiaci chorobou alebo nespôsobilosťou má nasledujúce 
možnosti:

16.2.1. Pokračovať v hre bez zdržiavania

16.2.2. Vzdať práve prebiehajúci set a využiť interval 90 sekúnd.

16.2.3. Vzdať zápas

Príznaky únavy, údajnej choroby alebo nespôsobilosti, ktoré nie sú zrejmé rozhodcovi, alebo skôr 
existujúce zranenia utrpené v zápase, budú riešené podľa pravidla 16.2. To zahŕňa kŕče, aktuálnu 
alebo hroziacu nevoľnosť a udýchanosť vrátane astmy. Rozhodca oboznámi hráča s rozhodnutím a 
požiadavkami pravidiel.

16.3. Zranenie

16.3.1. V prípade zranenia hráča rozhodne rozhodca o akú kategóriu zranenia ide a informuje 
hráčov o svojom rozhodnutí ako aj o požiadavkách pravidiel. Hráč môže dostať čas na 
zotavenie bezprostredne po zranení sa. :

16.3.1.1. Zranenie,  ktoré  si  hráč  spôsobil  sám  (zranenie  hráča  bez  zavinenia 
protihráčom).

16.3.1.2. Zranenie zavinené protihráčom (zraneniu náhodne prispel alebo zranenie 
náhodne spôsobil  protihráč).  To nezahŕňa situáciu,  keď sa hráč tlačí  na 
protihráča.

16.3.1.3. Zranenie spôsobené protihráčom (zranenie bolo spôsobené nebezpečnou 
hrou, úmyslom alebo nebezpečným činom protihráča).

16.3.2. Ak zranenie zahŕňa krvácanie, použije sa pravidlo 16.1, pokiaľ sa nezastaví.

16.3.3. Ak nie je následkom krvácanie, použijú sa nasledujúce pravidlá

16.3.3.1. Pre zranenie, ktoré si hráč spôsobil sám (Pravidlo 16.3.1.1) rozhodca povolí 
zranenému  hráčovi  3  minúty  na  zotavenie.  Rozhodca  varuje  hráča  15 
sekúnd  pred  vypršaním  3  minút.  Ak  hráč  potrebuje  dodatočný  čas  na 
zotavenie,  rozhodca  ho  požiada,  aby  vzdal  set  a  využil  90  sekundový 
interval medzi setmi. Potom musí hráč pokračovať v hre, alebo vzdať zápas.

16.3.3.2. Pre zranenie náhodne spôsobené protihráčom (Pravidlo 16.3.1.2) rozhodca 
povolí hráčovi  1 hodinu na zotavenie. Rozhodca môže povoliť dodatočný 
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čas, ak to časový plán turnaja umožní. Rozhodca zahlási "Čas" na konci 
každého  povoleného  časového  intervalu.  Zranený  hráč  musí  na  konci 
tohoto  intervalu  pokračovať  v  hre,  alebo  vzdať  zápas.  Ak  zranený  hráč 
pokračuje  v  hre,  platí  stav  po  poslednej  výmene  v  ktorej  sa  vyskytlo  
zranenie.

16.3.3.3. Pre zranenie spôsobené protihráčom (Pravidlo 16.3.1.3) rozhodca použije 
Pravidlo 17, a ak zranený hráč potrebuje čas na zotavenie, rozhodca ukončí 
zápas v prospech zraneného hráča.

16.4. Ak  sa  zranený  hráč,  ktorému  bol  pridelený  čas  na  zotavenie,  rozhodne  pokračovať  pred 
vypršaním tohoto času, rozhodca povolí protihráčovi čas, aby sa mohol pripraviť a pokračovať  
v zápase.

16.5. Ak sa hráč sťažuje na zranenie a rozhodca toto zranenie neuzná, rozhodca požiada hráča aby 
pokračoval v hre:, vzdal set (s možnosťou využitia 90 sekúnd), potom pokračoval v hre alebo 
vzdal zápas.

16.6. Ak sa vzdáva setu, hráčovi ostávajú získané body a na konci 90 sekundového intervalu musí 
buď pokračovať v hre, alebo vzdať zápas.

17. SPRÁVANIE NA KURTE

17.1. Pokiaľ  rozhodca  zváži,  že  správanie  hráča  na  kurte  je  zastrašujúce  alebo  útočné  voči 
protihráčovi,  funkcionárovi  alebo  divákovi,  alebo  by  mohol  ináč  znevážiť  hru,  môže  byť 
potrestaný.

17.2. Priestupkami,  ktorými  sa zaoberá  toto  pravidlo,  zahŕňajú  zvukové  a viditeľné obscénnosti, 
slovné a fyzické napadnutia, námietky voči markérovi alebo rozhodcovi, zlé zaobchádzanie s 
loptičkou alebo raketou a koučovanie mimo vyhradeného času medzi setmi. Ďalšie priestupky 
zahŕňajú zbytočný fyzický kontakt (Pravidlo 12.12.1), neprimeraný švih raketou (Pravidlo 12.4), 
nesprávne zahrievanie (pravidlo 3.2), neskorý návrat na kurt (pravidlo 7.4), nebezpečná hra 
alebo čin (pravidlo 16.3.1.3) a zdržovanie (pravidlo 7.6).

17.3. Za tieto a všetky ďalšie priestupky,  ktoré podľa názoru rozhodcu oprávňujú použitie tohoto 
pravidla,  môže byť  použitý  jeden z  nasledujúcich trestov:  -  Varovanie  (Conduct  Warning),  
Výmena priznaná protihráčovi  (Conduct Stroke), set priznaný protihráčovi (Conduct Game), 
zápas priznaný protihráčovi (Conduct Match).

17.3.1. Ak rozhodca zastaví hru, aby udelil varovanie, výmena sa opakuje - Let.

17.3.2. Ak  rozhodca  zastaví  hru,  aby  hráčovi  udelil  "Counduct  Stroke",  výmena sa  končí 
takýmto rozhodnutím.

17.3.3. Ak rozhodca prizná výmenu protihráčovi (“conduct stroke“) ako výsledok nevhodného 
správania medzi výmenami, neovplyvní to výsledok predchádzajúcej výmeny. Výmena 
priznaná protihráčovi  dodatočne upraví  skóre.  Táto priznaná výmena neovplyvňuje 
miesto podania.

17.3.4. Ak rozhodca prizná set protihráčovi, tak sa jedná o práve prebiehajúci set. Ak sa set 
práve nehrá, tak priznaným setom je set nasledujúci, v tomto prípade nevzniká nárok 
na 90 sekundovú prestávku, ktorá by normálne mala byť medzi setmi. ???

18. RIADENIE ZÁPASU

18.1. Zápas zvyčajne riadi rozhodca za pomoci markera. Ak keď rozhodca môže prevziať povinnosti  
markera, WSF odporúča riadenie zápasu markerom aj rozhodcom.

18.2. Správne umiestnenie pre rozhodcu a markera je v strede a čo najbližšie k zadnej stene, nad 
"autovou" čiarou, pokiaľ možno so sedením.
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19. POVINNOSTI MARKERA

19.1. Marker hlási priebeh hry, po ohlásení nasleduje skóre, pričom skóre podávajúceho hlási ako 
prvý. Marker hlási podľa potreby "Fault", "Foot fault", "Not up", "Down", "Out", "Hand-out" a 
"Stop" a podľa potreby opakuje rozhodnutia rozhodcu.

19.2. Po  ukončení  výmeny  musí  markér  ohlásiť  skóre  bez  zdržiavania,  prípadne  ihneď  po 
rozhodnutí rozhodcu.

19.3. Hlásenie markera prerušuje výmenu.

19.4. Ak si marker nie je istý, alebo nevidí, nemal by nič zahlásiť.

19.5. Ak výmenu zastaví marker a nie je si istý svojim rozhodnutím, alebo nevidí, oznámi to hráčom 
a požiada o rozhodnutie rozhodcu. Ak si ani rozhodca nie je istý,  povolí "let".

19.6. Marker uchová písomný záznam skóre a správnu stranu pri podaní.

20. POVINNOSTI ROZHODCU

20.1. Rozhodca uznáva alebo zamieta požiadavky na "let"  a priznáva "stroke". Rozhoduje podľa 
pravidiel  vrátane  všetkých  prípadov,  keď  je  nehrajúci  hráč  zasiahnutý  loptičkou  a  pri  
zraneniach.  Rozhoduje  o  všetkých  protestoch  vrátane  tých  ,  ktoré  sú  proti  rozhodnutiam 
markera alebo  nerozhodnutiam. Rozhodnutie rozhodcu je konečné. 

20.2. Rozhodca  musí  hráčom   oznámiť  všetky  rozhodnutia.  Všetky  rozhodnutia  musia  byť 
oznámené dostatočne hlasne, aby boli počuť na kurte aj v hľadisku.

20.3. Rozhodca  kontroluje (zabezpečí nápravu):

20.3.1. Pri protestoch hráčov, vrátane protestu proti technickým podmienkam.

20.3.2. Správne používanie  pravidiel.

20.3.3. Ak  správanie  diváka,  funkcionára  alebo  trénera  ruší  hru,  alebo  napáda  hráča, 
rozhodcu alebo diváka.  Rozhodca preruší  hru,  pokiaľ  rušenie neprestane. Ak je to 
nevyhnutné, požiada neprístojnú osobu o opustenie okolia kurtu.

20.4. Rozhodca nezasahuje do ohlasovania skóre markerom, pokiaľ však podľa názoru rozhodcu 
neohlásil  marker  skóre  správne.  V  tomto  prípade  rozhodca  požiada  markera,  aby  ohlásil 
správne skóre.

20.5. Rozhodca nezasahuje  do hlásenia  markera o priebehu zápasu,  pokiaľ  však podľa názoru 
rozhodcu urobil  marker chybu tým, že hru zastavil  alebo povolil  v hre pokračovať. V tomto 
prípade rozhodca okamžite rozhodne v súlade s pravidlami.

20.6. Rozhodca  je  zodpovedný  za  to,  že  všetky  pravidlá  týkajúce  sa  časových  limitov,  sú 
dodržiavané.

20.7. Rozhodca uchová písomný záznam skóre a správnu stranu pri podaní.

20.8. Rozhodca je zodpovedný za to, že stav kurtu spĺňa všetky podmienky pre hru.

Rozhodca môže priznať zápas hráčovi,  ktorého protihráč nie je prítomný na kurte a pripravený ku hre do  
desiatich minút po oznámení začiatku zápasu.
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Dodatok 1 - Smernice k interpretácii pravidiel
Úvod

S1. Výmena výstroja
Aby sa predišlo získavaniu výhody jedného hráča pri výmene výstroja, rozhodca sa presvedčí o 
nevyhnutnosti tejto výmeny.

Ak rozhodca povolí výmenu výstroja, hráč ju musí uskutočniť v čo najkratšom čase a musí tak urobiť 
do 90 sekúnd.

Ak  sa  hráčovi  rozbijú  okuliare,  alebo  hráč  stratí  kontaktné  šošovky,  hráčovi  je  povolených  90 
sekúnd, po ktorých musí pokračovať v hre.

Ak hráč nie je  schopný pokračovať  v hre  pre nedostatok náhradného výstroja,  rozhodca pridelí  
víťazstvo protihráčovi.

S2. Naťahovanie času
Naťahovanie času je pokus hráča získať neférovú výhodu nad protihráčom. Predĺžené diskusie s 
rozhodcom a pomalá príprava pri podávaní alebo prijímaní sú príkladmi. Rozhodca v tomto prípade 
uplatní pravidlo 17.

Aj  keď je  predĺžené  búchanie  loptičky  o  zem pred  podávaním naťahovanie  času,  pri  podávaní 
neznamená stratu.

Hráči by mali vedieť, že počas 90 sekundového intervalu, rozhodcov oznam "15 sekúnd" znamená 
pokyn pre ich návrat na kurt.  Hráč ktorý nie je pripravení po oznámení "čas" pokračovať v hre,  
získava neférovú výhodu a rozhodca v tomto prípade uplatní pravidlo 17.

S3. Padnuté predmety
Pravidlo 7.7. vysvetľuje, že ak nejaký predmet padne (alebo je hodený) na hraciu plochu, hra musí  
byť prerušená.  Pretože sa môže vyskytnúť zranenie, ak hráč stúpi na nejaký predmet, rozhodca, 
alebo markér zastavia hru slovom "STOP", alebo hráč(i) prestanú hrať a odvolajú sa k rozhodcovi. 
Ak padnutý predmet zostane nepovšimnutý hráčmi aj rozhodcom až do konca výmeny, a rozhodca 
posúdi, že to nemalo vplyv na výsledok výmeny, tento výsledok platí. 

Hráči sú zodpovedný za stav svojho výstroja. Ako všeobecné pravidlo platí, že hráč ktorý upustí  
alebo  hodí  časť  svojho výstroja,  prehrá  výmenu.  (Stroke  pre protihráča).  Výnimkou je  padnutie 
predmetov ako výsledok kolízie, kde rozhodca môže udeliť let alebo stroke v závislosti od toho, či 
hráč  mohol  zahrať  víťazný  return.  Ak  je  výsledkom  kolízie  odvolanie  sa  pre  bránenie  v  hre,  
prednostne platí Pravidlo 12.

Ak  hráč  upustí  raketu  bez  kolízie  s  protihráčom,  rozhodca  nechá  hru  pokračovať  vo  väčšine 
prípadov.   Treba brať  ohľad na to,  že hráč je vo významnej  nevýhode,  pretože si  musí raketu  
zdvihnúť, aby zostal v hre.

V prípade úmyselného upustenia alebo hodenia predmetu na zem rozhodca uplatní Pravidlo 17.

S4. Hráč zasiahnutý loptičkou, vrátane otáčania a ďalšieho pokusu
Ak loptička zasiahne nehrajúceho hráča, rozhodca rozhodne vo všetkých prípadoch a markérovo 
hlásenie sa nevyžaduje, pokiaľ rozhodca nepovie svoje rozhodnutie.

Ak loptička, prichádzajúca z prednej steny, trafí nehrajúceho hráča bez vyskytnutia sa bránenia v 
hre, nehrajúci hráč prehráva (stroke), iba ak nejde o ďalší pokus (Pravidlo 10).  Definícia "Pokusu" 
jasne hovorí, že aj falošný švih je pokus. Príprava rakety pozostávajúca iba z náprahu, bez pohybu 
rakety smerom dopredu sa nepovažuje za pokus.
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Pravidlá 9 a 10 popisujú rôzne situácie pri ktorých loptička smerujúca na prednú stenu zasiahne 
nehrajúceho hráča.

Ak loptička trafí hrajúceho hráča (bez vyskytnutia sa bránenia v hre), tento hráč prehráva výmenu a 
Markér ohlási “Nie je hore“ - "Not up", pretože hráč nezahral loptičku správne. Rozhodca v tomto 
prípade rozhodne iba ak tak zabudne urobiť Markér.

Ak loptička zasiahne jedného z hráčov po bránení v hre, Rozhodca uplatní Pravidlo 12.

Pri hraní úderu po "Otáčaní" si hráč musí byť istý, že nezasiahne protihráča. Ak hráč po "Otáčaní"  
protihráča zasiahne, rozhodca prizná výmenu (stroke) protihráčovi.

S5. Bránenie pri otáčaní alebo pri ďalšom pokuse
Ak sa hráč otáča, alebo sa pokúša zahrať loptičku ďalším pokusom, protihráčovou povinnosťou je  
vyvinúť  maximálne úsilie,  aby poskytol  hráčovi  voľnosť  pri  pohybe za loptičkou a pri  samotnom 
zahraní loptičky, tak ako hovorí Pravidlo 12.  Otáčanie, alebo ďalší pokus zahrať loptičku je však  
taký rýchly proces, že hráč sa často nedokáže bráneniu v hre vyhnúť. V takýchto prípadoch udelí 
rozhodca let.  Ak však mal protihráč dostatok času aby sa vyhol bráneniu v hre, a neurobil  tak,  
rozhodca prizná výmenu hráčovi (Stroke).

Ak je hráč pripravený zahrať loptičku na jednej strane, potom však prenesie raketu na druhú stranu,  
nejde ani o otáčanie ani o ďalší pokus. Ak sa pri tom vyskytne bránenie v hre, rozhodca použije 
Pravidlo  12.  (Toto sa často stáva ak jeden z hráčov trafí do spojnice bočnej a prednej steny a 
loptička sa odrazí na stred kurtu.) 

S6. Vyvinuté maximálne úsilie. Minimálne bránenie v hre.

Hráč potom ako zahrá úder musí vyvinúť maximálne úsilie, aby nebránil v hre protihráčovi.  Hráč 
musí protihráčovi umožniť priami prístup k loptičke, pod podmienkou, že tento protihráč nešiel hrať  
úder tak rýchlo, že blokoval ústup hrajúceho hráča.

V situácii keď protihráč protestuje a žiada let pre bránenie v hre buď predtým ako hráč dokončil  
primeraný náprah alebo protihráč fyzicky bránil hráčovi v ustúpení, rozhodca udelí let. Pokiaľ však 
protihráč nemohol zahrať dobrý return, rozhodca let nepovolí.

Je veľmi dôležité, aby hráč, ktorý je na rade odohrať loptičku, vyvinul maximálne úsilie aby dosiahol 
a zahral úder. Je na rozhodcovi, aby posúdil, či hráč mohol dosiahnuť loptičku a zahrať dobrý úder. 

Rozhodca posúdi stupeň úsilia, ktorým hráč predvedie "vyvinutie maximálneho úsilia". Týmto úsilím 
nemôže  byť  neprimeraný  fyzický  kontakt  s  protihráčom.  V  prípade  závažného  a  úmyselného 
fyzického kontaktu, Rozhodca použije ustanovenia Pravidla 12 a Pravidla 17.

Ak hráč žiada Let pretože mu bolo bránené v hre a rozhodca posúdi že toto bránenie nemalo vplyv 
na hráčov výhľad na loptičku a voľnosť zahrať úder, neprizná tomuto hráčovi Let. Toto je minimálne 
bránenie v hre a zahŕňa situácie, keď protihráč prekríži trajektóriu letu loptičky priskoro na to, aby 
hráčovi  bránil  vo výhľade pri dopade loptičky na zem.........  

S7.  Bránenie v hre náprahom a obava zo zasiahnutia protihráča
Pravidlo 12.2.3.  hovorí o “voľnosti zasiahnuť loptičku“. Táto “voľnosť“ zahŕňa aj primeraný švih. Ak 
hráč prestane hrať, pretože mu protihráč túto voľnosť neumožňuje, rozhodca posúdi nasledujúce 
možnosti:

Ak je  protihráč príliš  blízko  a bránil  hráčovi  v primeranom švihu a bol(alebo bol  by)   zasiahnutý 
raketou, rozhodca udelí Stroke hráčovi.

Ak hráč prestane hrať pre slabý kontakt rakety s protihráčom, ktorý vyvíja maximálne úsilie aby sa 
uhol, rozhodca udelí Let. Toto je odlišná situácia ako tá, ktorá je opísaná v Smernici 6 (minimálne 
bránenie v hre).
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S8.  Metóda protestu
Správna metóda protestu pri bránení v hre je: "Let,  prosím" - "Let,  please" a pre prípady podľa  
Pravidla 11: "Odvolanie, prosím" - "Appeal, please".

Hráči niekedy používajú iné formy žiadostí,  ako sú zdvihnuté obočie, raketa, najmä vtedy,  ak je 
komunikácia medzi hráčmi a Rozhodcom obtiažna. Rozhodca akceptujúci inú formu protestu ako 
"Let, prosím" - "Let, please"  a "Odvolanie, prosím" - "Appeal, please", musí byť presvedčený o tom,  
že hráč skutočne protestuje.

S9.  Načasovanie protestov
Načasovanie protestu pri bránení v hre je dôležité

V prípade žiadosti týkajúcej sa výhľadu na loptičku alebo možnosti zahrať úder na prednú stenu,  
rozhodca posudzuje situáciu v momente, kedy by hráč loptičku odohrával.

V prípade bránenia v hre pri náprahu, musí byť žiadosť okamžitá a predtým, ako hráč úder zahrá. 
Pokus zasiahnuť loptičku po bránení pri náprahu znamená, že hráč toto bránenie akceptoval a preto 
stráca právo na protest.

V prípade bránenia pri pokuse zahrať loptičku, ktorý zahŕňa primeraný náprah, úder a dokončenie 
úderu je žiadosť opodstatnená. Rozhodca posúdi, či sa protihráč netlačil na hráča a či mu umožnil  
voľnosť pri zahraní úderu. Podľa toho sa rozhodca rozhodne, či udelí Let alebo Stroke.

S10. Predčasný protest 
Ak hráč protestuje proti bráneniu v hre, predtým ako je známy výsledok úderu, považuje sa to za 
predčasný  protest.  Ak  hráč  predčasne  protestuje  a súperov  úder  je  pritom  "Dole"  alebo  "Aut", 
rozhodca  by  mal  akceptovať  výsledok  tejto  výmeny.  V tomto  prípade  protestujúci  hráč  vyhráva 
výmenu.

S11. Vytvorené bránenie v hre
Počas celej hry musí hráč umožniť protihráčovi nerušený priamy prístup k loptičke.

Niekedy nastáva situácia, kedy hráč nespôsobí bránenie v hre (Hráč umožní protihráčovi nerušený 
priamy  prístup  k loptičke.),  ale  protihráč  si  zvolil  nepriamu  cestu,  čím  si  spôsobí,  že  mu  hráč 
prekáža. Protihráč si potom pýta Let, lebo si myslí, že mu bolo bránené v hre.

Ak  neexistuje skutočná príčina pre nepriamu cestu k loptičke, hráč spôsobil  vytvorené bránenie 
v hre, ktoré pôvodne neexistovalo. Ak v tomto prípade hráč žiada Let, rozhodca ho neudelí. To, že 
hráč mohol zahrať dobrý úder, nie je dôležité. Ak chce pokračovať v hre, musí odohrať úder.

Inak je to v dvoch prípadoch, kedy sa hráč snaží o zlepšenie nevýhodnej pozície a nemá priamy 
prístup k loptičke. V prvom prípade je hráč na “zlej nohe“ a predpokladá  zahranie loptičky jedným 
smerom. Týmto smerom sa aj pohne, ale po zistení omylu zmení smer. V jeho zmenenej ceste za 
loptičkou mu však bráni protihráč. V tejto situácii rozhodca udelí Let hráčovi iba v prípade, že by 
zahral dobrý return (musí byť schopný zahrať úder). V prípade že by zahral víťazný úder, rozhodca 
mu udelí Stroke (vyhráva výmenu).

V druhom prípade, ak hráč zahrá nevydarený return, ktorý umožní súperovi získať výhodnú pozíciu,  
rozhodca udelí hráčovi Let iba vtedy, ak smeroval priamo k ďalšiemu returnu. Rozhodca posúdi, či 
hráč bol schopný zahrať úder.

S12. Závažný, alebo úmyselný fyzický kontakt.
Závažný,  alebo  úmyselný  fyzický  kontakt  škodí  hre  a je  potenciálne  nebezpečný.  V závažných 
prípadoch l rozhodca preruší výmenu a udelí náležitý trest. Ak hráč posotí súpera bez vážnejšieho  
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dôsledku, rozhodca nechá výmenu dokončiť a udelí napomenutie po jej skončení. Ak je výsledok 
tohto správania závažný, rozhodca zastaví výmenu a postupuje podľa Pravidla 17.

S13. Prasknutá loptička
Ak prijímajúci hráč bez toho aby sa pokúsil  zahrať úder ohlási  prasknutie loptičky,  rozhodca po 
posúdení situácie udelí let. Ak rozhodca posúdi že loptička praskla v predchádzajúcej výmene, udelí 
Let pre predchádzajúcu výmenu. To platí aj pre zlé podanie.

S14. Krvácanie, choroba, nespôsobilosť, alebo zranenie
Ak hráč viditeľne krváca, rozhodca ho požiada, aby opustil kurt. Rozhodca nepovolí pokračovanie 
v hre, pokiaľ je krvácanie viditeľné. Rozhodca povolí čas na zotavenie pri krvácaní podľa Pravidla 
16.1. Hráč neschopný zastaviť krvácanie v čase, ktorý povolí rozhodca, musí buď, vzdať set a využiť 
90 sekundovú prestávku a potom pokračovať v hre bez krvácania, alebo vzdať celý zápas.

Ak je hráčove oblečenie zakrvavené, hráč si musí toto oblečenie vymeniť pred pokračovaním v hre. 

Ak sa krvácanie obnoví po čase udelenom na zotavenie, rozhodca nepovolí ďalší čas na zotavenie,  
okrem prípadu, keď hráč vzdá set aby využil 90 sekundovú prestávku medzi setmi na zotavenie.

Hráč nespôsobilý, alebo chorý, má možnosť, okrem prípadu, keď je krv viditeľná, dokončiť práve 
prebiehajúci set, alebo tento set vzdať, alebo vzdať celý zápas.

Hráč, ktorý si neželá vzdať zápas, ale požaduje ďalší čas na zotavenie, alebo ktorý potrebuje opustiť 
kurt, musí vzdať set. Po informovaní rozhodcu hráč využije 90 sekundovú prestávku medzi setmi na 
zotavenie. Potom musí byť pripravený pokračovať v hre, alebo musí vzdať celý zápas. Hráč môže 
vzdať iba jeden set.

Ak hráč znemožní pokračovanie v hre na kurte, rozhodca udelí zápas protihráčovi. Nezohľadňuje sa 
schopnosť hráča pokračovať v hre. Rozhodnutie rozhodcu o podmienok na kurte je konečné.

V prípade  príznaky  únavy,  ochorenie,  alebo  simulovaných  zranení,  ktoré  sú  bezpredmetné, 
rozhodca nepovolí čas na zotavenie ( Rozhodca umožní hráčovi vzdanie setu za účelom využitia 90 
sekundovej  prestávky  ).  Takto  sa  posudzujú  aj  kŕče,  buď  brušné  bolesti,  alebo  svalové  kŕče, 
prebiehajúca, alebo blížiaca sa nevoľnosť, udýchanosť vrátane astmy.

Ak je  hráč  zranený,  rozhodca  po posúdení  zranenia,  oboznámi hráča  s pravidlami  a zaradením 
zranení do kategórií a navrhne mu ďalší postup.

S15. Koučovanie
Koučovanie hráčov je povolené iba počas prestávky medzi jednotlivými setmi. Za koučovanie sa 
nepovažuje  povzbudzovanie  a pripomienky,  ktoré  neovplyvnia  súvislý  priebeh  hry.  Rozhodca 
posúdi, či sa jedná o povzbudzovanie, alebo o nedovolené koučovanie. 

Použitie akýchkoľvek komunikačných zariadení je zakázané.

Pri koučovaní počas hry uplatní rozhodca Pravidlo 17 proti hráčovi, ktorému koučovanie smerovalo.

S16. Postup pri trestaní hráča
Rozhodca môže využiť podľa Pravidla 17 tieto tresty :

VAROVANIE - (Conduct Warning)
STROKE PRIDELENÝ PROTIHRÁČOVI - (Conduct Stroke)
SET PRIDELENÝ PROTIHRÁČOVI - (Conduct Game)
ZÁPAS PRIDELENÝ PROTIHRÁČOVI - (Conduct Match)

Postup pri uplatnení trestu je nasledovný :
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Ak rozhodca uplatní trest  pri  konkrétnom priestupku po prvý krát,  malo by to byť VAROVANIE, 
STROKE, SET, alebo ZÁPAS. Trest závisí na rozhodcovom posúdení závažnosti priestupku. Pri 
opakovaní rovnakého priestupku toho istého hráča, by trest nemal byť nižší,  ako predchádzajúci 
trest za ten istý priestupok. Rozhodca môže udeliť  opakovane VAROVANIE, alebo STROKE, ak 
nepovažuje za potrebné udeliť vyšší trest.

Pri vyhlasovaní trestu by mal rozhodca používať terminológiu :
VAROVANIE ( meno hráča, alebo tímu ) ZA ( priestupok )
STROKE ( meno hráča, alebo tímu ) ZA (  priestupok  ),  VÝMENU  VYHRÁVA  (  meno 

hráča, alebo tímu )
SET 
PRIDELENÝ 

( meno hráča, alebo tímu ) ZA ( priestupok )

ZÁPAS 
PRIDELENÝ 

( meno hráča, alebo tímu ) ZA ( priestupok )

Marker opakuje iba tú časť rozhodcovho výroku, ktorá ovplyvní skóre.

S17. Jeden funkcionár
Ak nie je možné, aby zápas viedli dvaja funkcionári, bude ho viesť jeden, ktorý plní súčasne úlohy  
rozhodcu  aj  markera.  Funkcionár  teda  ohlasuje  skóre  ako  Markér  a posudzuje  situácie  ako 
Rozhodca.

Pri bežných situáciách, ktoré posudzuje rozhodca sám, ako napr. sťažnosti hráča podľa Pravidla 12 
– by nemal byť problém. Isté obmedzenia sú v prípadoch, kedy je proces rozhodovania založený na 
Markérovi a jeho posúdení situácie. Konkrétne sa môže jednať o situáciu, kedy Marker ohlási (napr. 
"OUT"), ale loptička bola dobrá a Rozhodca následne, na základe svojho posúdenia, Markerov výrok 
odvolá. Ďalší prípad môže nastať, ak si Markér nie je istý, či nastala chyba nôh pri podaní, mal by 
rozhodnúť Rozhodca, či bolo podanie správne, alebo neurčité – v tomto prípade nariadi Rozhodca 
LET.

S18. Smernice pre Markéra
Markér ohlasuje či bolo podanie, resp. return správny, alebo nie. Ohlasuje to okamžite, ako taká 
situácia nastane a zastavuje pri tom výmenu.

Správne poradie hlásenia je :

Čo ovplyvnilo skóre
Skóre ( body podávajúceho sa hlásia ako prvé )
Pripomienky ku stavu zápasu ( napr. SET BALL )

Príklady :
„Nie hore, strata, 4 – 3.“
„Dole, po 8, do 9, set ball.“
„Out, po 8, do 10.“
„Áno let, 3 – 4.“
„Nie let, strata, 5 – 7.“
„Stroke pre Novotného, 8 – 0, match ball.“
„Chyba nôh, strata, 0 – 0.“
„Chyba“ ( Hráč sa sťažuje. Rozhodca posúdi situáciu ako neistú. ) „Áno let, 8 – 3, set ball.“

Pred zápasom :
„Podáva Kováč, Novotný je prijímajúci, hrá sa na 3 výťazné sety, 0 – 0.“

Pred setom :
„Kováč vedie 1 – 0 na sety, podáva Kováč, 0 – 0.“

Koniec setu :
„9 – 7, set vyhral Kováč. Kováč vedie 1 – 0 na sety.“
„9 – 1, set vyhral Kováč. Kováč vedie 2 – 0 na sety.“ 23



„10 – 9, set vyhral Novotný. Kováč vedie 2 – 1 na sety.“
„10 – 8, set vyhral Novotný. Stav na sety je 2 – 2.“
„9 – 0, zápas vyhral Novotný. 7 – 9,  1 – 9, 10 – 9, 10 – 8.“

Po udelení trestu :
„Stroke pre Novotného, 5 – 3.“

S19. Smernica pre rozhodcu

Oslovovanie  hráčov  :  Rozhodca  by  mal  oslovovať  hráčov  ich  priezviskom  a nie  ich  krstným  menom. 
Oslovovanie krstným menom môže u hráčov, alebo divákov vyvolávať dojem zaujatosti.
Vysvetľovanie  :  Za  normálnych  okolností  nasleduje  po  hráčovej  sťažnosti  rozhodnutie  a hra  pokračuje. 
V niektorých  prípadoch  môže  byť  objasnenie  rozhodnutia  prospešné  ďalšiemu  priebehu  hry.  V takomto 
prípade môže rozhodca stručne hráčovi vysvetliť dôvod jeho rozhodnutia. Rozhodca by pri vysvetľovaní mal  
použiť terminológiu oficiálnych pravidiel.
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Dodatok 2
(Výklad pojmov)

ZÁPAS - Kompletný zápas dvoch hráčov začína zahriatím a končí finálnou výmenou.

BOARD - (Lišta) Najnižšia horizontálna časť prednej steny, nad ktorou je v celej šírke kurtu TIN.

BOD - Jednotka bodovacieho ( skórovacieho )  systému squashu. MARKER pripočíta bod tomu hráčovi, ktorý 
vyhral výmenu a súčasne bol aj podávajúcim hráčom. Bod pripočíta hráčovi aj v prípade ak bol podávajúcim 
a súčasne mu bol priznaný  STROKE.

DOLE -  Termín, ktorý označuje situáciu, ak loptička pri inak správnom podaní zasiahne podlahu, BOARD, 
alebo TIN ešte pred zasiahnutím prednej steny. Je to tiež hlásenie MARKERA.

FUNKCIONÁRI - Marker a rozhodca

HLAVNÝ ROZHODCA - Je osoba zodpovedná za rozhodovanie na celom turnaji a je tiež oprávnená odvolať 
MARKERA, alebo ROZHODCU.???

HRAJÚCI HRÁČ -  Hráč, ktorý je práve na rade pri odohraní loptičky po jej odraze od prednej steny, resp. 
hráč, ktorý práve odohráva loptičku.

INTERVAL - Časový úsek, podľa pravidiel považovaný za zdržovanie hry !!!

ČIARA PODANIA - Je horizontálna čiara na prednej stene, ktorá pretína prednú stenu cez celú jej šírku 
a vyznačuje na nej plochu určenú na podanie. ( pozri špecifikácie WSF )

LET - Nerozhodná výmena. Ak rozhodca rozhodne LET, znamená to, že ani jeden hráč nevyhráva výmenu 
a podávajúci hráč podáva ešte raz z rovnakej strany.

MATCH BALL - Stav hry, kedy stačí podávajúcemu hráčovi jeden bod, aby zápas vyhral. Je to tiež hlásenie 
MARKERA.

NIE JE HORE - Termín označujúci situáciu, kedy hráč nezasiahol loptičku v súlade s pravidlami. „NIE HORE“ 
sa hlási,  ak hráč nezahrá loptičku správne, alebo ak sa loptička dotkla viac ako jeden krát podlahy pred 
úderom, alebo ak sa loptička dotkla  tela,  resp.  odevu  hráča a jeho súčastí  okrem rakety,  alebo ak hráč 
nezasiahol loptičku na prvý a ani na ďalší pokus. Je to tiež hlásenie MARKERA.

OTÁČANIE -  Pohyb hrajúceho hráča pri sledovaní loptičky a jeho fyzické otočenie, alebo ak hrajúci  hráč 
nezasiahne loptičku a nechá ju preletieť a snaží sa ju zasiahnuť z opačnej strany. ( ako ho míňala )

OUT - Termín označujúci situáciu, kedy sa loptička dotkla OUTOVEJ ČIARY, alebo steny mimo označeného 
kurtu, alebo stropu, resp. steny nad OUT ČIAROU, alebo čohokoľvek, čo visí zo stropu, alebo ak loptička 
preletela  nad,  resp.  cez čokoľvek,  čo visí  zo  stropu  resp.  zo  steny  nad OUT ČIAROU.  Ostatné prípady 
špecifikuje WSF. Je to tiež hlásenie MARKERA.

OUT ČIARA - Je súvislá čiara označujúca horný okraj prednej, zadnej a oboch bočných stien. 
( pozri špecifikácie WSF )

PODANIE - Podanie je hráčova činnosť, ktorou uvádza loptičku do výmeny a výmenu takto začína.
ČIARA PODANIA

POKUS ZAHRAŤ LOPTIČKU - Pohyb rakety z náprahu smerom k loptičke.

POLČAS - Nastáva po uplynutí polovice času určeného na zahrievanie. Je to tiež hlásenie MARKERA

POLE PODANIA -  Časť kurtu, z ktorej sa podáva. Na kurte sú dva podávacie štvorce. ( pozri špecifikácie 
WSF )

POLOHOVANIE - Príprava rakety pred pokusom odohrať loptičku.
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PRIMERANÝ NÁPRAH - Je pohyb rakety, resp. hráča, ktorým sa hráč pripraví na švih pri odohraní loptičky.  
Náprah je primeraný, ak nie je nadmerný. Náprah je nadmerný, ak má hráč pri takomto náprahu ruku takmer,  
alebo úplne vystretú  a súčasne je  rám rakety v takmer,  alebo úplne horizontálnej  polohe.  Náprah je  tiež 
nadmerný, ak má hráč pri takomto náprahu ruku takmer, alebo úplne vystretú. O tom, či je náprah primeraný, 
alebo nie, rozhodne ROZHODCA.

PRIMERANÝ ŠVIH -  Primeraný švih sa skladá z primeraného náprahu, zasiahnutia loptičky a následného 
švihu pri dokončení úderu.

PRIMERANÝ ŠVIH PRI DOKONČENÍ ÚDERU -  Je pohyb rakety, resp. hráča, ktorý nasleduje po odrazení 
loptičky od rakety. Tento švih je primeraný, ak nie je nadmerný. Nadmerný švih pri dokončení úderu je vtedy,  
keď má hráč ruku takmer, alebo úplne vystretú a súčasne je rám rakety v takmer, alebo úplne horizontálnej 
polohe. Takáto poloha ruky, resp. rakety môže byť v súlade s pravidlami o švihu pri dokončení úderu iba na 
okamih. Švih pri dokončení úderu je tiež nadmerný ak hráč rukou, resp. raketou nepokračuje v rovnomernom 
pohybe švihu, ktorý začal v náprahu. O tom, či je švih pri dokončení úderu primeraný rozhodne ROZHODCA.

SETBAL  -  Stav  hry,  kedy  stačí  podávajúcemu  hráčovi  jeden  bod,  aby  hru  vyhral.  Je  to  tiež  hlásenie 
MARKERA.

KRÁTKA (SHORT) ČIARA -  Čiara na podlahe, vedúca cez celú šírku kurtu kolmo na bočné steny. ( pozri 
špecifikácie WSF )

SPRÁVNY ÚDER -  Loptička je odrazená od rakety, ktorú má hráč v ruke a kontakt loptičky a rakety je iba 
v momente odrazu od rakety, čiže nedochádza k „ťahaniu“ loptičky.

STRATA  -  Situácia,  kedy  podávajúci  hráč  prehral  výmenu  a stáva  sa  prijímajúcim.  Je  to  tiež  hlásenie 
MARKERA.

STREDOVÁ ČIARA  -  Čiara  na  podlahe,  kolmá  na  zadnú  stenu,  ktorá  rozdeľuje  časť  kurtu  za  SHORT 
ČIAROU na dve polovice. S SHORT ČIAROU sa stretáva v tzv. „T“. ( pozri špecifikácie WSF )

STROKE - Výnos rozhodcu, ktorý znamená, že hráč, ktorému je STROKE priznaný vyhráva výmenu.

ŠTVRŤKURT  -  Jedna  z dvoch  zhodných  častí  kurtu.  Je  ohraničená  SHORT  ČIAROU,  HALF-COURT 
ČIAROU a zadnou stenou. ( pozri špecifikácie WSF )

TIN - Je plocha, resp. doska určujúca spodný okraj hernej plochy prednej steny. Pod TIN je BOARD. TIN by 
mal byť z materiálu, ktorý vydáva výrazný zvuk, ak je zasiahnutý loptičkou.

TLAČENIE SA NA SÚPERA - Herná situácia, kedy protihráč svojou blízkosťou k hráčovi znemožňuje voľnosť 
úderu.

VÝMENA -  Iba podanie, alebo podanie a ľubovolný počet správnych odohraní loptičky je výmena. Končí sa 
vtedy, ak jeden z hráčov neodohrá loptičku správne, alebo ak hráč žiada, alebo ak rozhodne MARKER, alebo 
ak ROZHODCA zastaví výmenu.

VÝMENA PODÁVAJÚCEHO - Je obdobie, počas ktorého hráč podáva. Končí sa stratou podania.

VYPUSTENIE  -  Vypustením  loptičky  sa  rozumie  vyhodenie,  resp.  vypustenie  loptičky  z ruky,  alebo  jej 
odrazenie od rakety aby ju hráč mohol následne podať ( začať výmenu ).

ZAHRIEVANIE - Je čas teste pred zápasom, ktorý je určený na zahriatie loptičky a rozcvičenie hráčov.

ŽIADOSŤ - Hráč žiada rozhodcu o rozhodnutie. „Odvolanie“ môže hráč využiť v dvoch prípadoch 
1) Žiada rozhodcu o LET, alebo STROKE
2) Žiada rozhodcu o prehodnotenie MARKEROVHO rozhodnutia
Správna forma ŽIADANIA je „LET PLEASE“ , alebo „APPEAL PLEASE“
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Dodatok 3.1 
(Hlásenia Markéra)

Markerove hlásenia podľa Pravidla 19 : POVINNOSTI MARKERA

CHYBA Chyba podania. Pozri Pravidlo 4.4.3 a 4.4.4 )

CHYBA NÔH Prešľap pri podaní. ( pozri Pravidlo 4.4.1 )

NIE JE HORE Hráč neodohral loptičku správne podľa pravidiel. ( pozri definície v Prílohe 2 )

DOLE Ak loptička, pri inak správnom podaní, zasiahne podlahu, BOARD, alebo TIN ešte pred 
zasiahnutím prednej steny. ( pozri definície v Prílohe 2 )

OUT Ak bola loptička v OUTE ( pozri definície v Prílohe 2 )

STRATA Podávajúci hráč prehral výmenu a stáva sa prijímajúcim. ( pozri definície v Prílohe 2 )

STOP Ak treba zastaviť výmenu a rozhodca ju ešte nezastavil, prípadne, ak nie je vhodné iné 
hlásenie.

Markerove hlásenia podľa Pravidla 2 BODOVANIE

4 – 3 Príklad  hlásenia  skóre  setu.  Ako  prvé  sa  vždy  hlási  skóre  podávajúceho a až potom 
prijímajúceho hráča. Ak je skóre oboch hráčov zhodné, hlási sa napr. „po 5“, alebo „5 – 5“

HRÁ SA DO 9 V prípade, že prijímajúci hráč za stavu 8 – 8 ohlási, že sa bude hrať do 9. Hlási sa iba raz 
počas jedného setu.

HRÁ SA DO 10 V prípade, že prijímajúci hráč za stavu 8 – 8 ohlási, že sa bude hrať do 10. Hlási sa iba  
raz počas jedného setu.

SET BALL V prípade,  že  podávajúcemu  hráčovi  stačí  vyhrať  jeden  bod,  aby  vyhral  set.  (  pozri  
definície v Prílohe 2 )

MATCH BALL V prípade, že podávajúcemu hráčovi stačí vyhrať jeden bod, aby vyhral celý zápas. ( pozri 
definíciu "MATCH BALL" )

Markerove hlásenia podľa Pravidla 19 : KONTROLA ZÁPASU 
(Opakované hlásenie rozhodnutie rozhodcu)

YES  LET,  alebo 
LET

Opakovanie hlásenia rozhodcu. Výmena sa bude opakovať.

STROKE  PRE 
(meno  hráča, 
alebo tímu)

Opakovanie hlásenia rozhodcu o uznaní stroke.

NO LET Opakovanie hlásenia rozhodcu. Hráčova požiadavka o let bola zamietnutá.
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Dodatok 3.2 

(Hlásenia Rozhodcu)

STOP Zastavenie prebiehajúcej výmeny.

ČAS Oznamuje uplynutie časového limitu.

POLČAS Oznamuje uplynutie polovice časového limitu určeného na zahriatie.

ÁNO LET Priznanie let, uznanie hráčovej žiadosti o let.

NIE LET Nepriznanie let, zamietnutie hráčovej žiadosti o let.

STROKE  PRE 
(meno  hráča, 
alebo tímu )

Udelenie stroke.

15 SEKÚND Oznamuje, že o 15 sekúnd uplynie časový limit.

LET Oznamuje,  že  výmena  sa  bude  opakovať  a môže  nasledovať  vysvetlenie  tohto 
rozhodnutia.

UDELENIE 
VAROVANIA

Podľa Pravidla 17 bolo udelené trestné varovanie.

UDELENIE 
STROKE

Podľa Pravidla 17 bol udelený trestný stroke.

KONTUMÁCIA 
SETU

Podľa Pravidla 17 bol kontumovaný set.

KONTUMÁCIA 
ZÁPASU

Podľa Pravidla 17 bol kontumovaný zápas.
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Dodatok 4.1 - Uvažovanie rozhodcu pri pravidle 12, Bránenie v hre

Rozhodnutie Pravidlo

Požiadal hráč o LET?
↓

→ NIE → NO LET 12.7.1

ÁNO
Išlo  v  okamžiku  žiadosti  o 
bránenie?

↓

→ NIE → NO LET 12.7.1

ÁNO
Bolo bránenie minimálne?

↓
→ ÁNO → NO LET 12.7.2

NIE
Mohol  hráč,  ktorému  bolo 
bránené v hre zahrať dobrý 
return, a snažil sa o to?

↓

→ NIE → NO LET 12.7.3

ÁNO
Odohral hráč, ktorému bolo 
prekážané, úder? 

↓

→ ÁNO → NO LET 12.7.4

NIE
Snažil sa hráč, ktorý bránil v 
hre,   maximálne  vyhnúť 
bráneniu?

↓

→ NIE → STROKE!!! 12.8.1

ÁNO
Zabránilo bránenie hráčovi v 
primeranom švihu rakety?

↓

→ ÁNO → STROKE!!! 12.8.2

NIE
Mohol  hráč,  ktorému  bolo 
bránené,   zahrať  víťazný 
return? (Aj o bočnú stenu.) 

↓

→ ÁNO → STROKE!!! 12.8.3

NIE
Bol  by  hráč,  ktorému  bolo 
bránené  v  hre,  trafil 
protihráča,  keby  hral  na 
prednú stenu?

→ ÁNO → STROKE!!! 12.8.4

→ NIE → YES LET 12.9

29



Udalosť Rozhodca Čas  na 
zotavenie

??? Pravidlo

krvácanie Zastaví  hru.  Umožní  zastaviť  krvácanie, 
ošetriť  ranu  a  vymeniť  znečistený  odev. 
Hra pokračuje ak je krvácanie zastavené

určí 
rozhodca

16.1

obnovenie 
krvácania

Zastaví  hru.  Na  zastavenie  krvácania 
umožní prerušenie hry na 90 sekúnd.

Nieje Výmenu 
vyhráva 
súper

16.1.1

▼
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Dodatok 5.1 – Popis a rozmery squashového kurtu pre dvojhru

Popis

Squashový kurt má obdĺžnikový pôdorys s prednou, bočnými a zadnou stenou rôznych výšok. Má podlahu 
a primeraný voľný priestor nad kurtom.

Rozmery squashového kurtu :

Dĺžka 9750 mm
Šírka 6400 mm
Uhlopriečka 11665 mm
Výška nad podlahou od spodného okraja prednej steny 4570 mm
Výška nad podlahou od spodného okraja zadnej steny 2130 mm
Výška čiary podania od spodného okraje prednej steny 1780 mm
Výška horného okraja dosky BOARD od podlahy 480 mm
Vzdialenosť krátkej čiary od zadnej steny 4260 mm
Vnútorný rozmer štvorca poľa podania 1600 mm
Hrúbka všetkých čiar 50 mm
Minimálna voľná výška kurtu od podlahy 5640 mm

Poznámky :

1. Čiara ohraničujúca horný okraj bočnej steny je spojnicou horných okrajov prednej a zadnej 
steny.
2. Pole podania je štvorec, ktorý je ohraničený časťou krátkej čiary,  bočnou stenou a dvoma 
ostatnými čiarami vyznačenými na podlahe kurtu.
3. Rozmery – Výška, šírka a uhlopriečka – sú merané vo výške 1000 mm nad podlahou.
4. Doporučuje sa, aby boli čiary, ktoré ohraničujú horný okraj všetkých štyroch stien a tin, boli 
vyrobené tak, aby po odraze loptičky zmenili jej smer, resp. vydali zreteľný zvuk.
5. Doska BOARD by nemala vyčnievať od prednej steny o viac ako 45 mm.
6. Dvere do kurtu by mali byť v strede zadnej steny.

Konštrukcia

Kurt môže byť zhotovený z rôznych materiálov, ktoré zabezpečia potrebný odraz loptičky od stien a podlahy, 
a sú bezpečné. Odporúčané materiály publikuje WSF.
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Dodatok 5.2 – Špecifikácia squashovej loptičky so žltou bodkou

Nasledujúca špecifikácia je štandardom pre loptičky označené žltou bodkou :

Priemer mm 40.0 ( +/-  0.5 ) 
Hmotnosť g  24.0 ( +/- 1.0 )
Tuhosť N/mm ( pri 23 °C ) 3.2 ( +/- 0.4 )
Pevnosť spoja N/mm 6.0 ( minimum )
Pružnosť odrazu 

pri 23 °C 12 % ( minimum )
pri 45 °C 26 % - 33 % 

Poznámky

1. Kompletné skúšky loptičky ( či vyhovujú špecifikácií ) vykonáva WSF

2. Pre pomalšie a rýchlejšie loptičky nie je určený žiadny štandard. Tieto môžu využiť hráči podľa svojich 
schopností, alebo podľa tepelných podmienok na kurte Odporúča sa, aby loptičky mali svoje označenie 
farebnou bodkou a toto označenie by malo byť trvalé. Odporúča sa nasledovné zaradenie loptičiek :

Začiatočník : pružnosť odrazu pri 23 °C nie menej ako 17 %
pružnosť odrazu pri 45 °C od 36 % do 38 %

Pokročilí : pružnosť odrazu pri 23 °C nie menej ako 15 %
pružnosť odrazu pri 45 °C od 33 % do 36 %

Špecifikácie loptičiek, ktoré majú tieto vlastnosti publikuje WSF.

Rýchlosť loptičiek by mala byť označená nasledovne :

super pomalá - žltá bodka
pomalá - biela, alebo zelená bodka
stredná - červená bodka
rýchla - modrá bodka

3. Loptičky  so  žltou  bodkou,  ktoré  sa  používajú  na turnajoch  musia  spĺňať  uvedené špecifikácie  WSF. 
Najpomalšie loptičky, označené dvoma žltými bodkami, sa môžu používať na turnajoch a pre účely týchto 
pravidiel sa považujú za totožné s loptičkami označenými jednou žltou bodkou.

4. Loptičky s väčším priemerom, ako je 40 mm sa môžu od 1.mája 2001 používať. Ich vlastnosti ( okrem 
priemeru ) však musia spĺňať uvedené špecifikácie WSF.

34



Dodatok 5.3 – Squashová raketa

Rozmery :

max. dĺžka 686 mm
max. šírka ( meraná kolmicou na rám ) 215 mm
max. dĺžka struny výpletu 390 mm
max. plocha výpletu 500 mm²
min. hrúbka rámu 7 mm
max. šírka rámu 26 mm
min. rádius vonkajšieho zakrivenia rámu 50 mm
min. rádius zakrivenia každého okraja rámu 2 mm

Hmotnosť :
max. hmotnosť squashovej rakety je 255 g

Konštrukcia :
a) Hlavou rakety sa rozumie tá časť rakety, ktorá lemuje výplet.
b) Struny  výpletu  a ich  zakončenie  by  nemali  vyčnievať  z hlavy  rakety.  Ak  zakončenie  struny 

prečnieva z hlavy rakety, musí byť na tomto mieste ochranná lišta.
c) Ochranná lišta musí byť vyrobené z dostatočne pružného materiálu, aby na nej nevznikali ostré 

hrany po kontakte so stenou, alebo podlahou.
d) Ochranná lišta by mala byť vyrobená z bieleho, resp. bezfarebného materiálu. Farebné ochranné 

lišty sú akceptované iba po schválení WSF ( nesmú zanechávať farebné stopy po kontakte so 
stenou a podlahou ).

e) Rám rakety musí byť z vyrobený z materiálu, ktorý nezanecháva farebné stopy po kontakte so 
stenou a podlahou.

f) Struna výpletu by mala byť z čreva, nylonu, alebo iného materiálu bez použitia kovu.
g) Sú povolené iba dve vrstvy strún výpletu, ktoré sú pretkané, alebo lepené v mieste ich kríženia.
h) Všetky tlmiče vibrácií a doplnky rakety musia byť použité podľa špecifikácií WSF. Takéto doplnky 

nemôžu zasahovať do hracej plochy výpletu.
i) V hlave rakety nemôže byť miesto, cez ktoré by mohlo prejsť teleso s priemerom min. 50 mm.
j) Konštrukcia rakety by mala byť symetrická podľa pozdĺžnej osy.

Spôsobilosť všetkých rakiet a prototypov rakiet posudzuje WSF.

Dodatok 6 – Ochranné okuliare

WSF a SSQA odporúča všetkým hráčom, aby pri hre používali ochranné okuliare. Hráči by mali používať také 
ochranné prostriedky, ktoré spĺňajú vyžadované nároky.

Dodatok 7 – Bodovanie bez strát

Štandardné  bodovanie  opísané  v pravidle  2  môže  byť  nahradené  bodovaním  bez  strát.  O použití  tohto 
bodovania rozhodne organizátor turnaja.

Pravidlo 2 ( pri bodovaní bez strát )

2.  Bodovanie

2.1 Každý  hráč  môže  vyhrať  bod,  či  je  vo  výmene  podávajúcim,  alebo  prijímajúcim  hráčom.  Ak 
výmenu vyhrá podávajúci hráč, získava bod a zostáva podávajúcim. Ak výmenu vyhrá prijímajúci 
hráč, tak získava bod a stáva sa podávajúcim.
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2.2 Zápas sa hrá na dva, alebo tri vyhrané sety. Sety sa hrajú do deväť, alebo do pätnásť bodov. Ak 
sa set hrá do pätnásť bodov, vyhráva ho ten hráč, ktorý získa pätnásť bodov. Výnimkou je iba 
situácia, ak za stavu štrnásť – štrnásť rozhodne prijímajúci hráč, že sa bude hrať do sedemnásť 
bodov.  V tomto  prípade  vyhráva  hráč,  ktorý  získa  sedemnásť  bodov.  Ak  prijímajúci  hráč 
rozhodne, že sa bude hrať do pätnásť, set vyhráva hráč, ktorý získa pätnásť bodov. 

Ak sa set hrá do deväť bodov, vyhráva ho ten hráč, ktorý získa deväť bodov. Výnimkou je iba  
situácia,  ak za stavu osem – osem rozhodne prijímajúci  hráč,  že  sa bude hrať do jedenásť  
bodov. V tomto prípade vyhráva hráč, ktorý získa jedenásť bodov. Ak prijímajúci hráč rozhodne, 
že sa bude hrať do deväť, set vyhráva hráč, ktorý získa deväť bodov.

Markerove hlásenie sa adekvátne upravujú ( napr. neohlasuje, že sa set bude hrať do desať, ale 
do jedenásť ). 
V situácii, keď podávajúci hráč potrebuje jeden bod, aby vyhral zápas a prijímajúci hráč potrebuje 
jeden bod, aby vyhral set, marker ohlási „match ball, set ball“. Ak podávajúci hráč potrebuje jeden 
bod, aby vyhral set a prijímajúci hráč potrebuje jeden bod, aby vyhral zápas, marker ohlási „set 
ball, match ball“.

Dodatok 8.1 – Experimentálny systém rozhodovania

WSF  experimentuje  s novým  systémom  rozhodovania.  Namiesto  markera  a rozhodcu  v tomto  systéme 
rozhoduje rozhodca a odvolávací rozhodca. 

Stručný  popis  tohto  spôsobu  rozhodovania  :  Rozhodca  posudzuje  a rozhoduje  všetky  situácie,  ako  pri 
normálnom rozhodovaní.  Odvolávací  rozhodca  posudzuje  iba  odvolania  hráčov,  ak  si  pýtajú  „let“  a pod. 
Okrem toho môže odvolávací  rozhodca opraviť,  alebo zmeniť  rozhodnutie rozhodcu a toto rozhodnutie je 
potom konečné.

Dodatok 8.2 – Experimentálne pravidlá

WSF môže poveriť svojich členov, aby použili experimentálne pravidlá.

Organizátor turnaja môže použiť upravené pravidlá. V čase vyhlásenia turnaja musí zverejniť čoho sa úpravy 
pravidiel týkajú.
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