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A.  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ   : 
 

 

1. ŘÍZENÍ  SOUTĚŽÍ    : 
 Regionální dlouhodobé soutěže družstev řídí Vsetínský regionální svaz stolního tenisu (dále jen 

VRSST) prostřednictvím své sportovně technické komise  (dále jen STK). 
 

 

2. POŘADATEL  UTKÁNÍ    : 
 Pořadatelem utkání budou oddíly nebo kluby, jejichž družstva budou ve vylosování uvedena na 

prvním místě (v odvetném kole opačně). 
 

 

3. TERMÍNY  UTKÁNÍ    : 
 Termíny utkání budou uvedeny v rozlosování. Závazné začátky, které je možno měnit pouze po 

dohodě soupeřů, budou také uvedeny v rozlosování. Hraje se o nedělích.  
 

 

4. MÍSTO   UTKÁNÍ    : 
 Hraje se ve schválených hracích místnostech zúčastněných družstev. Adresy budou uvedeny v 

adresáři ve STISu. Hraje se povinně na dvou stolech. Hrací prostor a vybavení musí odpovídat pravidlům 

stolního tenisu a soutěžnímu řádu stolního tenisu. K dispozici musí být alespoň minimální sociální zařízení 

(WC, umývadlo). 
 

 

5. ÚČASTNÍCI    : 
 Právo startu v soutěžích budou mít všechna družstva, která vyplní přihlášku do 30.8.2021 v registru 

ČÁST v sekci klub – družstva klubu – přihláška do soutěže. S přihláškou může oddíl oznámit své požadavky 

na losování (např. na stejný či opačný los s dalšími družstvy oddílu atp.)  
 

 

6. ÚHRADA  NÁKLADŮ    : 
 Družstva startují na náklady svých TJ (oddílů resp. klubů). 
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B.  TECHNICKÁ  A   OSTATNÍ   USTANOVENÍ   : 
 

 

7. PŘEDPIS    : 
Hraje se podle tohoto rozpisu, „Soutěžního řádu stolního tenisu platného od 15.5.2012“ a jeho dodatků č.1-

8, včetně případně schváleného dodatku č.9 Konferencí ČAST 2021. „Pravidel  stolního tenisu ČAST“  

aktualizace  4/2019    a  schválených změn, které jsou zveřejněny na webových stránkách ČAST. 

 

8. SYSTÉM  SOUTĚŽÍ  A  SOUTĚŽNÍ   TŘÍDY    : 
a) reg. přebor dr. mužů   1 skupina čtyřčlenných družstev dvoukolově systémem „každý s každým“ 

b) reg. přebor dr. žen      1 skupina tříčlenných družstev dvoukolově systémem „každý s každým“ 

Pro vyhotovení zápisu o utkání je pořadatel povinen zajistit formulář vydaný ČAST. Prodej zápisových knih 

je na Se-ČAST, možno objednat na ctta@cuscz.cz. Tiskopis lze také získat na webových stránkách ČAST 

(https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2017/12/Z%C3%A1pis-o-utk%C3%A1n%C3%AD-

%C4%8CAST.pdf ). Jiné tiskopisy (především vlastní výroby)  nesmí být používány.  
 

Sestava mistrovských utkání se nelosuje, domácí družstvo má určenou sestavu „A“, hostující družstvo má 

přidělenou sestavu „X“ - viz SŘ čl. 328.  
 

 

9.1. SOUTĚŽE  DRUŽSTEV  MUŽŮ   : 
 

Hraje se dvoukolově systémem „každý s každým“. 

Hrají čtyřčlenná družstva mužů. 

Pořadí zápasů dle SŘ čl. 317.01. 

Utkání se hrají v plném rozsahu 18 zápasů. 

Vrchní rozhodčí resp. vedoucí družstev jsou zodpovědní za to, že k utkání nastoupí pouze hráči uvedení na 

schválené soupisce družstva. 
 

 

9.2. SOUTĚŽE  DRUŽSTEV  ŽEN   : 
 

Utkání se hrají v plném rozsahu 10 zápasů podle pořadí dle SŘ čl. 318.01. 

 

 

 10. PŘEDEHRÁNÍ  A  ODKLAD  UTKÁNÍ   : 

 Po vzájemné dohodě obou soupeřů lze mistrovské utkání kdykoli předehrát. Je však nutno vyjít 

vstříc požadavkům soupeře v souvislosti s jeho dopravním spojením veřejnou hromadnou dopravou 

k mistrovskému utkání. K předehrání utkání není potřebný souhlas předsedy STK. Pouze ve zcela 

výjímečných případech povolí odložení utkání předseda STK, důvody viz SŘ čl. 236.02.  
 

 

11. HLÁŠENÍ  VÝSLEDKŮ  A  ZASÍLÁNÍ  ZÁPISŮ  O  UTKÁNÍ   : 
 

Výsledky utkání hlásí pořádající oddíl prostřednictvím Registru ČAST, nebo formou SMS zprávy nebo 

telefonicky na mobilní telefon 724 914 441 p. Jiří Vala, , a to do dvou hodin po skončení utkání.  

Pozn. Nahlásit výsledek prostřednictvím Registru ČAST znamená vyplnit dvě okénka, např. 10:6,14.2. 

Zadávání zápisů do Registru: nejpozději první pracovní den po utkání , a to včetně míčků! 

Zasílání zápisů: nejpozději první pracovní den po utkání pouze prostřednictvím elektronické pošty na 

adresu předsedy STK jiri.vala@centrum.cz, v jasně čitelném provedení ve formátu PDF, JPG.  Pořadatel je 

povinen mít originály u sebe do 31.5.2022 a příp. je poskytnout na výzvu předsedy STK. Budou-li v zápisu 

o utkání zapsány jakékoli připomínky vrchního rozhodčího, příp. bude-li mít zápis přílohu, je pořadatel 

povinen zaslat originál zápisu včetně přílohy poštou první pracovní den po utkání (při zápisu udělených 

„karet“ není nutné zasílat originál zápisu). 

Nedostavení se k utkání:Pokud se nedostaví hostující tým do 30 minut od řádného začátku utkání, má 

vedoucí domácího družstva povinnost nahlásit tuto skutečnost předsedovi STK. Pokud tato skutečnost 

nebude oznámena, bu-de vpřípadě kontroly postupováno jako by se utkání neodehrálo, s důsledky pro obě 

družstva (vzájemné WO, pokuta 2000 Kč / družstvo). 

Nedodržení těchto povinností se rovná porušení rozpisu soutěže. 
 

mailto:ctta@cuscz.cz
https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2017/12/Z%C3%A1pis-o-utk%C3%A1n%C3%AD-%C4%8CAST.pdf
https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2017/12/Z%C3%A1pis-o-utk%C3%A1n%C3%AD-%C4%8CAST.pdf
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12. SAZEBNÍK  POŘÁDKOVÝCH  POKUT  PRO  SEZÓNU  2021/22   : 
 

12.1.:  za pozdní zaslání Zápisu o utkání o 1 den později  ................................…………........   100 Kč 

12.2.:  za pozdní zaslání Zápisu o utkání o 2 - 3 dny později  ..........................……….. ...…….150 Kč 

12.3.:  za pozdní zaslání Zápisu o utkání o 4 a více dnů později   .....................………..……. 200 Kč 

12.4.:  za nenahlášení výsledku utkání dle bodu 11..............................................................   100 Kč 

12.5.:  za nedostavení se k mistrovskému utkání…………………………………………….. 500 Kč 

12.6.:  odložení utkání bez souhlasu STK VRSST…………………………………………… 150 Kč 

12.7.:  nedodržení povinností pořadatele ……………………………………………………… 300 Kč 

12.8.:  nesplnění povinností účastníka soutěže…. …………………………………………... 300 Kč 
 

 

 

13.  PLACENÍ  POŘÁDKOVÝCH  POKUT   : 
 

 Udělené pořádkové pokuty budou jednotlivými kluby či oddíly hrazeny ve dvou termínech, a to 

k 31.12.2021 a k 31.5.2022. Oddíl (klub) bude zároveň povinen zaslat kopii dokladu o zaplacení na 

adresu předsedy STK  jiri.vala@centrum.cz .   V případě nezaplacení nebo nezaslání potvrzení o 

zaplacení pokuty ve stanoveném termínu, bude provinivšímu družstvu ihned zastavena činnost do doby 

předložení potvrzení o zaplacení pokuty. 
 

 

14. PODMÍNKY  ÚČASTI      : 
 Mistrovských soutěží se mohou zúčastnit přihlášená družstva s právem účasti, jež dále splnila 

následující podmínky: 

- u družstev mužů zaplacení vkladu 600,-Kč do soutěže za jedno družstvo, u družstev žen bez vkladu, 

- v přeboru regionu musí mít vedoucí družstva platnou licenci rozhodčího. Za nedodržení tohoto 

ustanovení budou po skončení mistrovské sezóny uděleny družstvům peněžité pokuty dle SŘ čl. 

704.02. Rozhodčí musí být členy ČAST a uvedeni na evidenčním seznamu pouze jednoho oddílu 

(klubu) pro příslušné období, 

 -     oddíl (klub) musí mít vůči regionálnímu svazu vyrovnány veškeré pohledávky z minulé sezóny, 

 -     všechny vklady(platby) se hradí na účet 237376524/0300, variabilní symbol 34 
 

 

15. ZAČÁTKY  UTKÁNÍ      : 

            Mistrovská utkání se hrají v neděli v 9,00 hodin. Začátky utkání budou uvedeny v rozlosování 

soutěží – včetně uvedení povolených výjimek. Při souběhu více utkání se stejnou dobou začátku utkání dle 

rozlosování, má vždy přednost vyšší soutěž – viz SŘ čl. 325.04 
 

 

 

16. SOUPISKY      :  
 

           Družstva zadají do 15. září 2021 do Registru ČAST soupisky svých družstev s údaji požadovanými 

v Registru. Každé družstvo zodpovídá za oprávněnost zařazení svých hráčů na soupisku a sestavení soupisky 

podle soutěžního řádu. 

Způsob potvrzení soupisky je určen v Registru. 

V případě, že by byl některý hráč zaregistrován a uveden na soupisku neoprávněně, nebo soupiska nebyla 

sestavena podle předpisů v Soutěžním řádu, bude provinivší se družstvo potrestáno sportovně-technicky a 

příp. i disciplinárně a to i při dodatečném zjištění, i při potvrzení soupisky předsedou STK. 

Zadané soupisky budou uzamčeny a každé družstvo si samo vytiskne soupisku s fotografiemi. Jestliže podle 

rozhodnutí vrchního rozhodčího při utkání nebude fotografie aktuální nebo dostatečně kvalitní k posouzení 

totožnosti hráče, nebo nebude předložena soupiska, budou družstva a vrchní rozhodčí postupovat podle SŘ 

čl. 109.01 Poznámka 1 a čl. 329.05 

Potvrzení o schválení soupisky bude vytištěno na schválené soupisce. 

Jestliže některý hráč bude v registru se zakrytou fotografií, ale jinak platnou registrací, bude na soupisce 

označen „RP“ (zodpovídá oddíl hráče). Tento hráč musí mít vystaven „papírový“ registrační průkaz, kterým 

se bude prokazovat při utkání. 

mailto:jiri.vala@centrum.cz
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Při změnách soupisky se postupuje stejně, jako při jejím prvním zadávání. Termín pro zadání změny do 

Registru – nejpozději tři dny před utkáním, každá změna musí být potvrzena předsedou STK. 

 
 

 

17. POSTUP      : 
 

Vítězné družstvo mužů z regionálního přeboru postupuje do krajské soutěže II. třídy. 

Vítězné družstvo žen z regionálního přeboru postupuje do divize žen. 

 

 

18. VRCHNÍ  ROZHODČÍ  UTKÁNÍ   : 
 

 Povinnosti vrchního rozhodčího v utkání regionálního přeboru přejímají vedoucí obou družstev - 

pokud není přítomen žádný kvalifikovaný rozhodčí, přičemž vlastním řízením průběhu utkání je pověřen 

vedoucí domácího družstva – viz SŘ čl. 338.01. Povoluje se současně, že vrchní rozhodčí může být v utkání 

současně i hráčem. 
 

 

 

19. MÍČKY      : 
 

 Hrát se bude plastovými míčky, musí jít o schválenou značku ze seznamu ITTF 

https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-Balls_07.pdf a to nejméně v kvalitě *** (tři 

hvězdičky). Značku míčků pro celou sezónu, uvede oddíl (klub) na přihlášce do soutěže, bude v adresáři 

družstev. Případnou změnu v průběhu sezóny lze provést písemným nahlášením předsedovi STK a její 

platnost vstoupí se začátkem druhé poloviny soutěže. 
 

 

 

20. LÉKAŘSKÉ  PROHLÍDKY   : 
 

 Hráči startují v mistrovské dlouhodobé soutěži na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. 

Doporučujeme ve vlastním zájmu hráče oddílu (klubu) si nechat provést lékařskou prohlídku. (viz čl. 404 

SŘ, kde se říká „Závodník je povinen podrobit se jednou do roka preventivní lékařské prohlídce“), 
 

 

21. JEDNOTNÉ  DRESY  V  UTKÁNÍ      : 
 

            VRSST povoluje v regionálním přeboru družstev mužů a žen v souladu s ustanovením SŘ čl. 331.03 

výjimku v tom, že družstva nemusí nastoupit ani odehrát celé utkání v jednotných dresech. 
 

 

 

22. START  ŽEN  V DLOUHODOBÉ  SOUTĚŽI  MUŽŮ   : 
 

            V soutěži družstev mužů se povoluje start žen bez omezení počtu žen v mistrovském utkání 

s podmínkou, že tyto ženy nesmí být v základu soupisek družstev žen hrajících 1.ligu. Ženy budou na 

soupisce uvedeny až za muži (pokud nejsou na žebříčku mužů). 
 

 

 

 

 

           Jiří  V A L A   v.r.                           Stanislav   K U B Ě N A  v.r.  
             předseda  STK  VRSST       předseda   VRSST 

 

 

Dne:   10.8.2020 

https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-Balls_07.pdf

