Jihomoravský svaz stolního tenisu, Tyršova 3214/8, Hodonín, 695 01
V Šitbořicích dne 15.6.2018
ROZPIS
krajských soutěží družstev mužů a žen 2018/2019
A) Všeobecná ustanovení
1. Řízení soutěží
JmSST prostřednictvím STK
2. Pořadatel
Pořadateli jednotlivých utkání jsou oddíly, jejichž družstva jsou uvedena v rozlosování na prvém místě.
3. Termíny
září 2018 až duben 2019 dle Krajského termínového kalendáře a rozlosování soutěže
4. Místo
hraje se ve schválených místnostech pořádajícího oddílu. Všechny nové oddíly, příp. oddíly, kde dochází ke
změně vyplní před odesláním přihlášky k soutěži v registru ČAST na adrese http://registr.ping-pong.cz žádost o
schválení hrací místnosti(í) včetně okótovaného náčrtu herny. Náčrt do registru skenujte a ukládejte nejlépe
naležato pro lepší čitelnost.
5. Přihlášky
Soutěže mužů:
Oddíly odešlou řádně vyplněnou přihlášku družstev oprávněných k soutěži elektronicky v registru ČAST na
adrese http://registr.ping-pong.cz nejpozději do 30.6.2018. Přijetí přihlášky je podmíněno včasnou úhradou
všech dosud neuhrazených závazků, včetně pokut za nesplnění podmínek pro účast. Pokuta za odstoupení ze
soutěže činí 2000,- Kč.
Soutěž žen:
Oddíly odešlou řádně vyplněnou přihlášku družstev oprávněných k soutěži elektronicky v registru ČAST na
adrese http://registr.ping-pong.cz nejpozději do 31.8.2018. Přijetí přihlášky je podmíněno včasnou úhradou
všech dosud neuhrazených závazků.
6. Vklady do soutěže
Za každé družstvo mužů divize 800,- Kč, krajská soutěž I. třídy 600,- Kč, krajská soutěž II. třídy 500,- Kč;
družstva žen vklad neplatí. Platby směřujte na účet 2500403139/2010, VS=číslo klubu v Registru ČAST
B) Technická ustanovení
7. Předpis
Hraje se dle platných Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu v místnostech
schválených JmSST. Teplota měřená u síťky stolu nesmí být nižší než 15°C a vyšší než 25°C.
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8. Systém soutěže
Hraje se ve skupinách každý s každým dvoukolově, bodové ohodnocení: vítězství 4 body, remíza 2 body,
porážka 1 bod, kontumace 0 bodů
 muži hrají ve čtyřčlenných družstvech (čl. 317.01 SŘ) do dosažení 10. vítězného bodu (příp. remízy)
 Divize v jedné skupině o 12 družstvech
 Krajská soutěž I. třídy ve dvou skupinách o 12 družstvech
 Krajská soutěž II. třídy ve třech územních skupinách po 12 družstvech
V divizi mužů sehrají družstva na 1. - 4. místě play-off (systém 1-4, 2-3) na dvě vítězná utkání, v utkání se hraje
na úvod 1 čtyřhra a poté dvouhry až do dosažení 9. bodu jedním z družstev. V každém kole má lépe umístěné
družstvo právo volby pořadí utkání (doma-venku-doma nebo venku-doma-doma). Termíny utkání určuje STK
před začátkem jednotlivých kol. Pokud je k dispozici více termínů, má domácí družstvo právo volby termínu.
 ženy hrají ve tříčlenných družstvech (čl. 318 SŘ) v plném počtu 10 zápasů
Divize žen v jedné skupině do 12 družstev. Utkání družstev žen se budou hrát turnajovým způsobem
v herně se 4 stoly tak, aby každé družstvo pokud možno odehrálo za jeden den 2 utkání.
Začátky prvního utkání 10.00 a dle rozlosování soutěže.
V závislosti na počtu přihlášených družstev může být systém soutěže komisí STK upraven.
9. Podmínky účasti
Pro družstva platí čl. 322 SŘ takto:
Kluby musí mít alespoň 1 trenéra licence C. Kluby musí mít alespoň 2 rozhodčí licence nejméně B nebo K pro
účast 1 družstva v krajských a vyšších soutěžích a alespoň 3 rozhodčí licence nejméně B nebo K pro účast více
družstev v krajských a vyšších soutěžích.
Kluby musí mít zaregistrovány aktivní hráče kategorie mládeže do 18 let:
- kluby mající 1-2 družstva v ligových a krajských soutěžích 2 hráči věkové kategorie mládeže
- kluby s 3-4 družstvy v ligových a krajských soutěžích 4 hráči věkové kategorie mládeže
- kluby s 5 a více družstvy v ligových a krajských soutěžích 6 hráčů věkové kategorie mládeže.
Kontrola bude provedena k 30.4.2019. Nesplňují – li družstva tuto podmínku, vystavují se pokutě ve výši
2000,- Kč za každého chybějícího hráče kategorie mládeže, pokutě ve výši 1000,- Kč za každého chybějícího
rozhodčího a pokutě ve výši 2000,- Kč za každého chybějícího trenéra.
Nově vzniklé kluby nemusí v prvním roce své existence plnit výše uvedené podmínky vyškolených rozhodčích
a trenérů, musí však na tuto skutečnost upozornit při odevzdávání formuláře o plnění podmínek účasti.
Podmínku aktivní mládeže musí plnit všechna družstva.
10. Náležitosti
Oddíly vyplní nejpozději do 8. září 2018 soupisku v registru ČAST na adrese http://registr.ping-pong.cz.
Kontrola soupisek bude provedena po tomto datu. Oddíl si vytiskne soupisku potvrzenou řídícím svazem, kde
budou fotografie (velký formát), data hráče, zařazení do žebříčku a jména funkcionářů, kteří ji potvrzovali
(oddíl, RSST, KSST). Tuto soupisku předkládá družstvo ke kontrole před zahájením utkání (vrchnímu
rozhodčímu, vedoucímu soupeře). Soupiska musí být aktuální (poslední schválená). Je možné předložit i
elektronickou soupisku – z Registru ČAST s fotografiemi hráčů (nikoli textový výpis hráčů na STISu).
Na soupisce družstev mužů v divizi mohou být uvedeny i ženy, dle následujících podmínek: v divizi smí
nastoupit ženy od 31. místa níže, toto omezení neplatí, jde-li o hráčku kategorie mládeže. V KS 1. třídy smí
nastoupit ženy od 41. místa níže, v KS 2. třídy smí nastoupit ženy od 51. místa níže, vše v republikovém
žebříčku žen. V utkání smí nastoupit jedna žena.
Při jakékoli změně založí oddíl novou verzi soupisky a celý postup schvalování soupisky se opakuje. Oddíl je
povinen provést změnu soupisky i při odchodu (přestupu) hráče.
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11. Postupy a sestupy
11.1 muži
* Divize:

- postup: vítězné družstvo postoupí přímo do III. ligy, družstvo na 2. místě může postoupit
(splnění podmínky dle SŘ a rozhodnutí STK ČAST) do kvalifikace o postup do III. ligy;
- sestup: nejméně družstva na 11. a 12. místě sestoupí do KS I. třídy.
* KS I. třídy: - postup: družstva na 1. místech postoupí přímo do divize; v závislosti na výsledcích vyšších
soutěží mohou družstva na 2. místě postoupit do kvalifikace o postup do divize;
- sestup: nejméně družstva na 11. a 12. místech sestoupí do KS II. třídy, v závislosti na
výsledcích vyšších soutěží mohou družstva na 10. místech (dle výsledků vyšších soutěží i na
vyšších místech) sehrát kvalifikaci o setrvání v KS 1. třídy
* KS II. třídy: - postup: družstva na 1. místech postoupí přímo do KS I. třídy, v závislosti na výsledcích vyšších
soutěží mohou družstva na 2. místě postoupit do kvalifikace o postup do KS 1. třídy;
- sestup: nejméně družstva na 12. místech sestupují do příslušné regionální soutěže, družstva na
11. místech (dle výsledků vyšších soutěží na 10. či 9. místech) sehrají kvalifikaci o právu startu
v KS 2. třídy v následující sezóně. Dalším účastníkem této kvalifikace bude vítěz RP z regionu
Znojmo.
Počty postupujících a sestupujících družstev, stejně jako počty v kvalifikacích pro možné varianty postupů a
sestupů jsou stanoveny Tabulkou postupů a sestupů v krajských soutěžích mužů JmSST, která je nedílnou
součástí tohoto Rozpisu.
11.2 ženy
* Divize: vítězné družstvo postoupí do kvalifikace o II. ligu (skupina C); z divize žen se nesestupuje
12. Rozhodčí
Pořádající oddíl je povinen zajistit včas kvalifikovaného rozhodčího, který má platnou licenci a je na
evidenčním seznamu oddílů ČAST. Tento kvalifikovaný rozhodčí je tímto delegován JmSST k řízení utkání se
všemi právy a povinnostmi. V zápise o utkání musí být uvedeno jeho jméno, příjmení a platná licence.
Upozornění: Vrchní rozhodčí může nastoupit v utkání jako hráč. V případě, že vrchní rozhodčí nastoupí
v utkání jako hráč, pozbývá tímto delegaci JmSST se všemi právy k tomu příslušejícími, tuto skutečnost je
nutné toto zapsat do poznámky v zápisu o utkání s uvedením okamžiku, kdy k tomuto došlo.
13. Míčky
Všechny krajské soutěže se budou v sezóně 2018-19 hrát s plastovými míčky. Oddíl závazně pro všechna
družstva v krajských soutěžích uvede v přihlášce do soutěže míčky (značky a barvy), se kterými bude hrát svoje
domácí utkání na přihlášce do soutěže. Změnu míčků je možno nahlásit k 1.1.2019 na emailovou adresu
stk@kamp.cz , termín pro nahlášení změny je 15.12.2018.
14. Utkání družstev jednoho klubu
Utkání družstev téhož oddílu musí být sehrána (obě) nejpozději do 31.10.2018, započítána do tabulek a
úspěšnosti však budou až v termínu příslušného utkání dle rozlosování soutěže.
15. Začátky utkání:
Termíny utkání se stanovují v souladu s rozlosováním, přičemž začátky utkání jsou stanoveny takto:
Utkání družstev mužů na sobotu 17.30 h a neděli 10.00 h; jako alternativu nedělního termínu si může družstvo
zvolit pro svá domácí utkání i tyto termíny: Pátek 19.00, Sobota 10.00. STK povolí začátky utkání v rozmezí +1 hodiny od stanovených termínů. STK taktéž může upravit začátek utkání v případě časové kolize či v případě
krátkého časového úseku mezi utkáními pro přejezd hostujícího družstva.
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15.3 Hlášenky
se nezasílají, hostující družstva se dostaví ve stanoveném termínu do hrací místnosti pořadatele uvedené v
seznamu schválených místností. Při jakékoliv změně (dne nebo hodiny) postupujte dle SŘ. Pokud nelze z
jakéhokoliv důvodu sehrát utkání ve stanoveném termínu, řešte věc vzájemnou dohodou o předehrání, příp.
výměně místa. Dohoda o předehrávce musí být nahlášena domácím družstvem a potvrzena hostujícím
družstvem nejméně 48 před začátkem předehrávky na e-mail stk@kamp.cz nebo SMS na telefonní číslo
608421103.
15.4 Odklad utkání
O odklad utkání může družstvo požádat písemně nebo emailem na kontakty – viz bod 16.1 a16.2.
O odkladu rozhodne komise STK, kromě podmínek uvedených v čl. 326.02 může být odklad povolen po
splnění těchto podmínek:
- žádost o odklad byla podána nejméně 10 dnů před původním termínem utkání
- byl zaplacen poplatek 300 Kč za projednání žádosti na účet JmSST
- odložené utkání bude sehráno nejpozději před začátkem dalšího kola soutěže
- soupeř s odložením utkání i novým termínem souhlasí
16. Zápisy o utkání:
16.1 Odeslání zápisu poštou
Výhradně na tiskopise vydaném ČAST odesílejte ihned - nejbližší pracovní den po utkání na adresu Ing. Pavel
Halas, Nová 113, 691 76 Šitbořice.
16.2 Odeslání zápisu e-mailem
Oskenovaný či vyfotografovaný zápis (musí být zřetelný, dobře čitelný a úplný!) zašlete na e-mail
stk@kamp.cz nejpozději do 16.00 prvního pracovního dne po odehrání utkání. V tomto případě si domácí
družstvo ponechá originál zápisu u sebe v úschově do 30.6.2019 a předloží je kdykoli na výzvu STK.
16.3 Vyplnění zápisu na registr.ping-pong.cz
Zástupce domácího oddílu vyplní zápis přímo na stránkách registr.ping-pong.cz, výsledek utkání bude
potvrzen STK po obdržení zápisu dle bodu 16.1 nebo 16.2. Zápis se vyplňuje včetně míčků. Za zápis odeslaný
pozdě nebo na nesprávnou adresu, nesprávně nebo neúplně vyplněný bude vyměřena pokuta dle sazebníku
pokut JmSST.
16.4 Hlášení předběžných výsledků
Mimo odeslání zápisu o utkání je povinnost hlásit výsledek všech domácích utkání bud vyplněním výsledku na
registr.ping-pong.cz nebo formou SMS na telefonní číslo 608421103 nebo emailem na adresu stk@kamp.cz do
20.00 h posledního hracího dne, v případě předehrávky do 2 hodin po ukončení utkání. Při neohlášení domácích
výsledků bude vyměřena pokuta dle sazebníku pokut JmSST.
Pokud družstvo odešle zápisy dle bodů 16.2 nebo 16.3 do 20.00 hracího dne, v případě předehrávky do 2 hodin
po ukončení utkání, bude to zároveň bráno jako splnění povinnosti dle bodu 16.4.
16.5 Fotografie účastníků utkání
Ve stejném termínu a na stejný kontakt jako při odeslání zápisu e-mailem zašle domácí družstvo fotografii
účastníků utkání, která bude pořízena zpravidla před zahájením utkání a bude splňovat následující náležitosti:
- na fotografii budou nejméně 3 hráči zahajovací sestavy (1 kolo dvouher) domácího družstva, kompletní
zahajovací sestava soupeře a vrchní rozhodčí utkání. Na fotografii musí být všichni aktéři zřetelně rozpoznatelní
- na fotografii bude viditelně nastavené na počitadlech datum sehrání utkání (den a měsíc).
Odpovědnost za pořízení fotografie mají obě mužstva (jak domácí tak hostující). Domácí oddíl poté odpovídá
za její včasné odeslání. Nezaslání fotografie bude postihováno. Tento bod není závazný pro soutěž žen.
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Pořízením fotografie a jejím odesláním na uvedenou adresu, vystavují všichni hráči zde uvedení, s ohledem na
zákon o ochraně osobních údajů, svůj souhlas s jejich shromažďováním výhradně pro potřeby STK JmSST.
Jakýkoli hráč utkání má právo vyjádřit nesouhlas s pořízením fotografie, v tomto případě vrchní rozhodčí uvede
do zápisu jméno a příjmení hráče, jeho nesouhlas a jeho podpis.
Družstvu, které nedá svůj souhlas (nad rámec výše uvedených požadavků), bude na náklady tohoto družstva
(dle směrnice ČAST pro odměňování rozhodčích) na jejich domácí i venkovní utkání, do doby odvolání
nesouhlasu, vždy delegován neutrální vrchní rozhodčí pověřený STK JmSST. V případě, že tento nesouhlas
bude vydán až při utkání, kdy nebude možné zajistit delegovaného rozhodčího či zajistit fotografii z tohoto
utkání, vystavuje se mužstvo, které souhlas nedalo, postihu dle vydaného sazebníku pokut.
Způsob nakládání s fotografiemi:
Obdržené fotografie jsou využity pouze pro potřeby STK JmSST a bez souhlasu dotčených osob nebudou nikde
zveřejňovány či předávány dalším osobám. Fotografie jsou uloženy na vymezeném nosiči dat, který není
veřejně přístupný. Fotografie budou archivovány do konce probíhající sezóny, tj. 30.6.2019 a následně budou
definitivně smazány (toto neplatí u fotografie, kde dají všichni hráči na ní vyfotografovaní svůj souhlas s jejím
uveřejněním pro potřeby JmSST).
16.6 Ostatní náležitosti
Vyplnění zápisu: Je povinností uvádět jméno a příjmení všech startujících hráčů (včetně čtyřher), příp. další
rozlišení (rok narození). Střídajícího hráče označte písmenem S před řádkem, na kterém dochází ke střídání.
Za takto vyplněnou sestavu družstva odpovídá vedoucí družstva.
Je-li hráč v souladu s článkem 334.03 Soutěžního řádu upozorněn na nesprávné hrací vybavení (zpravidla jde o
pálku nebo oděv v nesprávné barvě), neprovede nápravu a s nesprávným vybavením nastoupí k zápasu/ům, je
povinen umožnit rozhodčímu nebo soupeři provést fotodokumentaci tohoto nesprávného hracího vybavení.
17. Pokuty:
Udělené pokuty je nutno zaplatit ve stanoveném termínu na bankovní účet JmSST, viz bod 6.
V případě neuhrazení pokuty v termínu bude družstvu zastavena závodní činnost dnem následujícím
po dni splatnosti pokuty.
18. Vítězové divizí 2017/18
muži KST Sokol Znojmo – Orel Únanov A, ženy Sokol Brno I A

Pavel Halas
předseda STK JmSST

Richard Brhel
předseda VV JmSST
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