Regionální svaz stolního tenisu Karviná

R O Z P I S
REGIONÁLNÍCH

MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV

ve stolním tenise

pro soutěžní období

2015 – 2016
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Všeobecná ustanovení
1. Řízení soutěže
Regionální dlouhodobé soutěže družstev řídí Regionální výkonný výbor svazu stolního tenisu
se sídlem v Karviné, prostřednictvím své Sportovně technické komise (dále jen STK).
2. Pořadatel utkání
Pořadatel utkání je oddíl nebo klub, jehož družstvo je uvedeno v rozlosování na prvním místě.
V odvetných utkáních jsou pořadateli utkání družstva uvedená v rozlosování na druhých místech.
3. Termíny utkání
Říjen 2015 - duben 2016, podle termínové listiny. Podrobný časový pořad bude uveden
v rozlosování soutěží.
4. Místo utkání
Hraje se ve schválených hracích místnostech zúčastněných družstev. Schválení hrací
místnosti je provedeno prostřednictvím REGISTRU.
Adresy jsou uvedeny v adresáři družstev. Mistrovská utkání se povinně hrají nejméně na dvou
stolech. Hrací prostor a vybavení hrací místnosti musí odpovídat pravidlům stolního tenisu.
Minimální rozměry hracího prostoru pro jeden stůl pro Regionální soutěže jsou 9 x 4,5 m,
výška stropu nejméně 3 m.
Osvětlení hracího prostoru stanoví Pravidla stolního tenisu čl. 3.2.3.3a.
V herně musí být alespoň minimální sociální zařízení (WC, umývadlo).
Pokud toto minimální sociální zařízení je mimo budovu herny (v jiné budově nebo vchodem
mimo budovu), musí být souhlas s používáním uzavřen s jeho majitelem.
5. Účastníci
Právo startu mají družstva uvedená v rozlosování, jež se řádně ve stanoveném termínu
přihlásila.
6. Úhrada nákladů
Družstva startují v dlouhodobých soutěžích na náklady svých oddílů nebo klubů.
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Technická a ostatní ustanovení
7. Předpis
Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, platných od 18. 1. 2011, Soutěžního řádu stolního
tenisu (dále jen SŘ) platného od 15. 5. 2011 a změn platných od 14. 4. 2012 a podle ustanovení
tohoto Rozpisu.
8. Soutěžní třídy
Mistrovské soutěže družstev mužů se hrají ve dvou výkonnostních třídách:
 Regionální přebor mužů – 12 družstev
 Regionální soutěž mužů – podle počtu přihlášených družstev
K případným změnám ve struktuře soutěží může dojít při změně počtu přihlášených
družstev.
9. Systém soutěží
V obou soutěžích se hraje systémem „každý s každým, „jednostupňově, dvoukolově" (doma venku). Hrají 4 členná družstva mužů, pořadí utkání je uvedeno v SŘ. Utkání se hraje v rozsahu
všech 18 – ti zápasů. Sestava mistrovských utkání se nelosuje. Domácí družstvo má určenou
sestavu „A“, hostující družstvo má přidělenou sestavu „X“.
K případným změnám v systému regionální soutěže může dojít při změně počtu
přihlášených družstev.
Bodové hodnocení výsledku utkání ( SŘ 116.02):
 za vítězství:
3 body
 za nerozhodný výsledek:
2 body
 za porážku:
1 bod
 za kontumační výsledek:
0 bodů
Bezdůvodně skrečované zápasy v utkání (mimo zranění - musí být uvedeno v Zápise o
utkání) se započítávají do úspěšnosti hráče.
10. Podmínky účasti
Mistrovských soutěží se mohou zúčastnit družstva uvedená v rozlosování, jež dále splňují
následující podmínky:
a) Oddíl musí mít vyrovnány veškeré pohledávkami vůči RSST Karviná
b) V regionálních soutěžích družstev mužů, mohou startovat řádně přihlášené družstva
prostřednictvím řádně vyplněné přihlášky, která je podána do stanoveného termínu podání
přihlášky do soutěže
c) Přihlášky oddílů, klubů, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky, se budou
považovat za neplatné a nebudou tyto oddíly, kluby připuštěni k mistrovským soutěžím!
d) Jednotlivá družstva startují na soupisku s fotografiemi hráčů, která je k dispozici po
vyplnění všech potřebných údajů v REGISTRU na stránkách oddílu, klubu. Soupiska musí
být při utkání k dispozici buď v písemné, nebo v digitální podobě (mobil, iPod, tablet,
apod.)
e) Na soupiskách družstev mohou být uvedeni pouze registrovaní hráči (SŘ čl. 401.03),
hráčky, kteří mají platný registrační průkaz (SŘ čl. 404.). Tzn., jsou uvedeni v Registru
(https://registr.ping-pong.cz) a mají zaplacen evidenční poplatek na soutěžní období
2014/2015 (SŘ čl. 409.01) ve správné výši podle věkové kategorie
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f) Každý oddíl, klub musí mít kvalifikované rozhodčí s platnou licencí minimálně C,
nejméně v počtech podle SŘ čl. 322.01 odst. b). Rozhodčí musí být členy ČAST a uvedeni
na evidenčním seznamu oddílu, klubu pro příslušné období. Tito rozhodčí jsou
oprávněni v oddíle, klubu rozhodovat mistrovská utkání jako delegování rozhodčí. Za
nedodržení tohoto ustanovení budou po skončení mistrovské sezóny uděleny oddílům
peněžité pokuty podle SŘ čl. 704.02 odst. e).
Okresní konference RSST Karviná 2012/2013 schválila povolení výjimky. Ta platí i
nadále. V sezóně 2015/2016 může být Vrchní rozhodčí v utkání současně i hráčem!!! (viz SŘ čl. 338.09.)
g) Povoluje se start dívek a žen v regionálních soutěžích družstev mužů. Nesmí být však
uvedeny v základu ligového družstva žen.
h) Minimální rozměry hracího prostoru pro 1 stůl, dle tohoto Rozpisu soutěže, bod č. 4 (viz.
povolené výjimky STK)
i) Teplota v hrací místnosti musí být nejméně 15 °C. Měření se provádí u síťky stolu, na
němž bude mistrovské utkání sehráno. Případné závady budou řešeny individuálně podle
konkrétních podmínek.
j) Družstva musí mít vklady do soutěží:
Regionální přebor 300,- Kč
Regionální soutěž 200,- Kč
Vklady a jejich výše byly zavedeny na základě usnesení Okresní konference RSST
Karviná ze dne 29. 5. 2013 a prodlouženy usnesením Okresní konference RSST Karviná ze
dne 3. 6. 2015.
11. Začátky utkání
V sobotu v 17, 00 hod. se utkají družstev uvedená v rozlosování jako „a „ proti „a“ a „b“
proti „b“. V neděli v 10,00 hod. se utkají družstev „a“ proti „b“ a „b“ proti „a“ ve dvojicích. Při
souběhu více utkání se stejnou hodinou začátku utkání, má vždy přednost vyšší soutěž. Při stejné
úrovni družstev v soutěži má přednost A družstvo před B družstvem. Jestliže oddíl nebo klub má
k dispozici hernu s nejméně 4 - mi stoly, je povinen souběžně hrát dvě mistrovská utkání,
respektive 3 mistrovská utkání při 6 – ti stolech.
12. Lékařské prohlídky
Hráči startují v mistrovských dlouhodobých soutěžích na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.
Závodník je povinen podrobit se jednou do roka preventivní lékařské prohlídce. Potvrzení o
lékařské prohlídce se do registračního průkazu nezaznamenává (SŘ čl. 404)
13. Předehraní a odklad utkání
Předeprání utkání lze kdykoli uskutečnit po vzájemné dohodě oddílů, klubů. Domácí družstvo
je však povinno ohlásit mailem nejméně 48 hodin, před předehrávaným utkáním předsedovi STK,
den a hodinu utkání a ten neprodleně seznámí mailem všechny organizační pracovníky v dané
soutěži o této předehrávce. Za neoznámení předehrávky předsedovi STK, bude oddíl, klub
postihován pořádkovou pokutou.
Odklad utkání se v zásadě nepovoluje. Pokud ano, tak jen ve zcela výjimečných a
odůvodnitelných případech. Řádně zdůvodněná žádost musí být zaslána mailem nejpozději 10
dnů před stanoveným termínem utkání předsedovi STK a kopie žádosti je nutné zaslat
soupeři. STK o svém rozhodnutí vyrozumí oba soupeře a všechny organizační pracovníky
soutěže. Odložená utkání bez schválení budou oboustranně kontumována a dotyčné oddíly,
kluby budou postiženy pořádkovou pokutou.
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14. Vzájemná utkání
Pro zajištění regulérnosti soutěží se vzájemná utkání dvou nebo více družstev téhož
oddílu povinně hrají obě (tj. z podzimní i jarní poloviny) v první polovině soutěží nejpozději do
termínu 1. kola soutěží. Družstva nahlásí termíny vzájemných utkání minimálně 48 hod. před
sjednaným termínem.
15. Míčky
Mistrovská utkání se hrají celuloidovými míčky, které jsou opatřeny schvalující značkou
ITTF a to nejméně v kvalitě *** a v bílé barvě. Domácí družstvo dodá k dispozici hostujícímu
družstvu, míčky, jimiž se bude utkání hrát, minimálně 15 minut před zahájení utkáním.
16. Sazebník pořádkových pokut











za neoprávněný start hráče v utkání
za pozdní zadání jednoho „Zápisu o utkání" do systému (za každý 1 den)
za pozdní zaslaní jedné kopie „Zápisu o utkání" (za každý 1 den)
za pozdní oznámení jednoho „Předběžného hlášení výsledku" (SMS)
za odehrané utkání po termínu, bez souhlasu STK
za odehrané utkání mimo termín, bez informování STK
za nedostavení se k utkání
za každé rozhodování utkání rozhodčím, bez platné licence viz bod 10 (f)
za neoznámení předehrávky v dané lhůtě předsedovi STK
za nesprávný formát odeslání SMS, nebo "Zápisy o utkání"

200,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
50,- Kč
200,- Kč
100,- Kč
400,- Kč
50,- Kč
200,- Kč
50,- Kč

17. Doplňování soupisek
Doplňování soupisek se provádí digitálním způsobem.
Doplňování soupisek se bude provádět jejich úpravami na oddílových stránkách Registru. Po
provedení jejich kontroly STK a schválení si je oddíl, klub vytiskne.
Případné problémy při tvorbě soupisek budou řešeny mailem, nebo telefonicky.
Oddíly, kluby do 4. září 2015 vyplní soupisky v Registru ČAST. Vyplnění soupisek
oznámí elektronicky na e-mail předsedovi STK, který provede kontrolu soupisek. Po provedené
kontrole budou soupisky uzamknuty. Oddíl (klub) si soupisku (-y) vytiskne z Registru ČAST ve
formátu *.pdf. Takto vytisknuta soupiska bude nahrazovat soupisku podle SŘ čl. 131 a 329. Na
schválené soupisce bude uveden „datum“ a text „Schváleno v Registru ČAST“
Kontrolu totožnosti je možné provádět:
- z jakéhokoliv platného průkazu s fotografií
- ze soupisky vytištěné z Registru ČAST (velký formát)
- u závodníka mladšího 15 - ti let, který nemá průkaz s fotografií, postačí písemné čestné
prohlášení doprovázející osoby (vedoucí, trenér)
- ze soupisky v digitální podobě pomocí mobilních aplikací z Registru ČAST (velký formát)
- ze soupisky v digitální podobě uložené v mobilním zařízení (PC, mobil apod.)
Na soupisku lze zařadit jen hráče řádně registrované s platnou registrací a jsou uvedení
v Registru ČAST.
Hráč nezařazený na žádném žebříčku dospělých mužů může být uveden jen na jedné
soupisce oddílu (klubu). Zařazování hráčů (nezařazených do žebříčku, hráči po přestupu, nově
registrování hráči) na žebříček určuje SŘ čl. 330.24.
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Sestavování soupisek se řídí ustanoveními SŘ čl. 330. Pro vyznačení zařazení hráče do
příslušného žebříčku uvádějte závazně následující zkratky: ČR - český; kraj - krajský; reg –
regionální žebříček.
Hráči jsou povinni na vyzvání vedoucího soupeřova družstva nebo rozhodčího prokázat svoji
totožnost jakýmkoliv dokladem s fotografií, jménem a příjmením a datem narození, a to kdykoliv
během utkání. Nebude-li mít hráč doklad totožnosti s sebou a bude-li tato skutečnost uvedena
v zápise o utkání, bude trestána pořádkovou pokutou.
18. Úhrada pořádkových pokut
Udělenou pořádkovou pokutu je oddíl, klub povinen uhradit do 8 pracovních dnů ode dne
doručení složenky, případně po uveřejnění v zaslaných zprávách VV RSST, nebo STK.
Platba musí být provedena na účet RSST u O ČUS s odpovídající variabilním a konstantním
symbolem.
Kopii dokladu o uhrazení pořádkové pokuty je oddíl, klub povinen zaslat do 8
pracovních dnů naskenovaný, mailem na adresu předsedy STK. Originál dokladu o úhradě
pořádkové pokuty si oddíl, klub ponechá pro případnou kontrolu do skončení sezóny.
V případě neuhrazení pokuty, nebo nezaslání kopie platebního dokladu ve stanoveném
termínu, bude dotyčnému družstvu zastavena činnost do doby předložení potvrzení o zaplacení
pokuty.
19. Hlášení výsledků a zasílání „Zápisu o utkání"
Po každém odehraném utkání je pořádající oddíl povinen do 30 minut nahlásit výsledek
utkání předsedovi STK prostřednictvím SMS. Nenahlášení výsledků je postihováno pořádkovou
pokutou podle sazebníku pokut.
Pořádající oddíl je povinen zadat zápis o utkání s výsledky hráčů (sady, míčky) do systému
ČAST nejpozději 1. pracovní den po utkání do 20 hod. Nezadání zápisu do systému ČAST bude
hodnoceno jako nedodržení tohoto Rozpisu a postihováno pořádkovou pokutou podle sazebníku
pokut.
"Zápisy o utkání" se zasílají pouze v digitální podobě (ve formátu *jpg, jpeg, nebo *pdf),
naskenované na mailovou adresu předsedy STK! Oddíl, klub si originály ponechá pro případnou
kontrolu do konce sezóny! (Ne ve Wordu!!)
Pro snadnější zpracování došlých "Zápisů o utkání" se naskenované "Zápisy o utkání" posílají
v souborech ve výše uvedených formátech s názvy souborů ve tvaru:
Soutěž, kolo, mezera, zkrácený název domácího oddílu, mezera, pomlčka, mezera, název
hostujícího oddílu.
Vzor: RP01 Darkov B – KLUBSten A.
Nesplnění těchto náležitostí
Oddíl, klub je povinen naskenované "Zápisy o utkání" zaslat mailem nejpozději do 20,00 hod.
prvního pracovního dne po každém utkání. To platí i pro případ předehrávaných utkání!
Nesplnění podmínek pro včasné zaslání naskenovaného "Zápisu o utkání" mailem bude
postihováno pořádkovou pokutou, podle Sazebníku pokut uvedeném v tohoto Rozpisu. Rozhodují
pro posouzení termínu odeslání je datum odeslání mailu.
STK přivítá iniciativu oddílů, klubů při zadávání "Zápisu o utkání" do systému ČÁST
co nejdříve po odehrání utkání.
Oddíl, klub je povinen mít originály zápisů u sebe do 31. května 2016 a na vyžádání je
případně nutnosti je poskytnout STK ke kontrole.
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20. "Předběžné hlášení výsledku"
Pro lepší informovanost prostřednictvím internetových stránek a zajištění sportovního
průběhu soutěží je povinností každého družstva nahlásit předsedovi STK výsledek každého utkání
SMS do 30 min po skončení každého utkání ve tvaru:
Zkrácený název domácího družstva, pomlčka, zkrácený název hostujícího družstva, mezera,
výsledek utkání xx:xx (Vzor: RP02 KarC-DarA 10:8). Zkrácené názvy družstev, o maximální délce
čtyř znaků, budou uvedeny v rozlosování soutěže.
Nesplnění těchto podmínek pro včasné zaslání "Předběžného hlášení výsledku" SMS, bude
postihováno pořádkovou pokutou, podle Sazebníku pokut uvedeném v tomto Rozpisu.
21. Titul, ceny, postupy a sestupy
Vítěz Regionálního přeboru, získává titul "Přeborník RSST Karviná ve stolním tenisu
družstev mužů v sezóně 2015/2016", pohár a právo přímého postupu do vyšší soutěže - Krajské
soutěže.
Družstva umístěné na posledních dvou místech Regionálního přeboru, sestupují do nižší
soutěže - Regionální soutěže.
Vítěz Regionální soutěže, získává titul "Vítěz regionální soutěže družstev mužů RSST
Karviná ve stolním tenisu v sezóně 2015/2016", pohár a právo přímého postupu do vyšší soutěže Regionálního přeboru.
Počty dalších sestupujících ze soutěží Regionálního přeboru a postupujících z Regionální
soutěže, budou závislé na případných sestupujících z Krajské soutěže a počtu přihlášených do
regionálních soutěží družstev v sezóně 2015/2016.
22. Přeborník regionu Karviná za sezonu 2014/2015
Družstvo TJ Sokol Záblatí „A“
23. Kontrola náležitostí
Kontrola náležitostí, bude prováděna prostřednictvím internetových aplikací REGISTR.
24. Schválení:
Tento rozpis byl schválen VV RSST Karviné, dne 17. června 2015
Bednář Otakar v. r.
...........................................

Bajtek Jiří v. r.
......................................

Předseda STK
Sekretář VV RSST
Karviná

Předseda VV RSST
Karviná

7

