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ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU 
V Y P I S U J E 

EXTRALIGU DRUŽSTEV ŽEN VE STOLNÍM TENISU 2022/23 
  

1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽE   

Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží. Kontaktní adresa pro 
záležitosti extraligy žen a jejich řízení reditel@ping-pong.cz,  nebo tel.: 724 049 092. 
Korespondenční adresa: Česká asociace stolního tenisu, Zátopkova 100/2, 169 00 
Praha 6 - Břevnov. 

2. POŘADATEL 

Pořadatelem utkání budou oddíly (kluby), jejichž družstva budou ve vylosování uvedena 
na prvním místě (v odvetném kole opačně). 
Systém určování pořadatelství při play-off – viz bod č. 9. 

3. TERMÍNY 

Extraliga bude hrána v termínech podle kalendářního plánu soutěží ČAST. Hrací dny 
jednotlivých utkání budou stanoveny podle požadavku uvedeného účastníky na 
přihlášce (pátek+sobota, nebo sobota+neděle) a tohoto ustanovení: 
a) při shodě nahlášených požadavků všech 4 družstev dvojutkání – podle požadavku, 
b) nebude-li shoda všech 4 družstev, bude podle možnosti řešeno prohozením pořadí 

utkání (4 družstva v rámci dvojutkání), 
c) nebude-li shoda ani možnost změny v rámci dvojutkání, bude termín dle požadavku 

domácích družstev. 
V případě potřeby změny, může ředitel soutěží určit konání utkání i na jiné dny. 
Oddíly (kluby) mohou do 31.7.2022 nahlásit ŘS ČAST jiné dohodnuté termíny (před zákl. 
termínem) a ty budou zveřejněny ve vylosování. 
Po vydání rozlosování je možná změna termínů dohodou družstev s nahlášením ŘS 
ČAST nejpozději 4 dny pře utkáním.  
Při obsazení hrací místnosti dalším ligovým utkáním může být začátek utkání upraven 
ředitelem soutěží. 
Vybraná utkání pro přímý TV přenos vysílána společností Arena Sport a ČT – i vysílání, 
budou oddílům (klubům) oznámená minimálně 30 dní před termínem utkání. TV utkání 
se hraje ve čtvrtečním termínu.   
Bude-li utkání po dohodě družstev hráno v pracovní den a začátek utkání bude před 
17,00 hod., platí zvláštní ustanovení uvedené v bodě 17.  

4. MÍSTO 

Hraje se ve schválených hracích místnostech zúčastněných družstev. 
Hraje se povinně na dvou stolech, hrací prostor a vybavení musí odpovídat ”Pravidlům 
stolního tenisu” a ”Soutěžnímu řádu stolního tenisu”.  

Schvalování hracích místností pro extraligu žen provádí ředitel soutěží ČAST výhradně 
prostřednictvím registru ČAST. Všechna družstva jsou povinna ověřit údaje o hrací 
místnosti v registru ČAST, v případě potřeby požádat znovu o schválení. Povinností 
pořadatele je pro družstva zajistit odpovídající šatny a sociální zařízení (sprchy s teplou 
vodou). Nemá-li pro některé utkání družstvo k dispozici svoji schválenou a nahlášenou 
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hrací místnost, je nutno nahlásit náhradní hernu podle určení v SŘ čl. 327.01. V případě, 
že náhradní hrací místnost je řídícím svazem schválená, nemusí oddíl žádost o 
schválení náhradní místnosti, ale musí se přesvědčit, že údaje jsou pravdivé.  
Teplota měřená u síťky stolu nesmí být nižší než 18°C. 

5. ÚČASTNÍCI (PRÁVO STARTU) 

 

6. PŘIHLÁŠKY, PŘÍSPĚVKY, ÚHRADY 

Oddíly (kluby), jejichž družstva jsou oprávněna k účasti, vyplní přihlášku v termínu od 
1.6.do 17.6. 2022 výhradně v registru ČAST. Na přihláškách musí být vyplněny údaje 
dle formuláře. 
Současně družstva uhradí členský příspěvek na soutěž ve výši 9.000 Kč.  
Členský příspěvek zašlou přihlášená družstva na účet ČAST č. 166068750/0600. 
Bankovní kódy a symboly jsou uvedeny v ekonomických pravidlech ČAST a jsou 
zveřejněny ZDE. 
Družstva startují na náklady svých TJ (klubů) 
Pozn.: žádáme družstva, která mají právo startu a příp. se nebudou přihlašovat, aby toto 
oznámila co nejdříve na adresu ředitele soutěží. 

7. LOSOVÁNÍ 

Losování bude provedeno 15.7.2022 ve 13:00hod. na schůzi STK. 
Smíchovský radniční sklípek, Preslova 4, Praha 5 

Způsob losování: ředitel soutěží připraví 3 varianty (zohledněno bude podle možností 
obsazení hracích místností, požadavků oddílů, potřeb shodného nebo opačného losu). 
Vylosovaná bude jedna z připravených variant.  

8. PŘEDPIS 

Hraje se podle tohoto rozpisu, „Soutěžního řádu stolního tenisu“ platného 1.7.2021 a 
“Pravidel stolního tenisu ČAST“ platných od 1.9.2021. 

9. SYSTÉM SOUTĚŽE 

Extraligu hrají tříčlenná družstva s možností zařazení dalších hráček (do čtyřhry,  
příp. při střídání). V každém družstvu musí k utkání nastoupit nejméně jedna hráčka 
s českým občanstvím. 
Sestavy družstev jsou volné. Sestavu družstva (dvouhry) hlásí vedoucí před utkáním, 
čtyřhru až po odehrání všech dvouher. Po první sérii dvouher je možné střídání podle 
SŘ. 
 V každém utkání, kromě TV utkání přenášeného společností Arena Sport nebo ČT, 
může být po první sérii dvouher 15minutová přestávka o které rozhodne pořadatel utkání 
(povinnost pořadatele – viz bod č. 13 f). 
Hraje se dlouhodobě: základní část + play off a kvalifikace o udržení. 
 
 
 

1. MSK Břeclav JM 7. MH-Stolní tenis Ostrava MS
2. SKST Hodonín JM 8. SKST Havířov MS
3. SKST Hodonín B JM 9. TJ Ostrava KST MS
4. TT Moravský Krumlov JM 10 SF SKK El Niňo Praha PH
5. SK Dobré KH 11. SKST Vlašim SČ
6. SVS Hradec Králové KH 12. HB Ostrov Havlíčkův Brod VY
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a) Základní část – družstva hrají systémem každý s každým, dvoukolově. 
 

Pořadí zápasů: 1.  A – X  4. B – X  7.  B – 7   10. čtyřhra      
   2.  B – Y   5. A – Z 8.  C – X      
   3.  C – Z   6. C – Y  9. A – Y                                          

Utkání se hrají do dosažení 6 bodů jedním družstvem (příp. 5:5). 

b) Play-off – družstva, která skončí po základní části na 1. - 8. místě pokračují  
  systémem play-off. 
  Počet a pořadí zápasů: Zápasy se hrají ve shodném pořadí jako v základní  
  části, utkání končí dosažením 5. bodu jedním družstvem. 

  Soupeři v play-off:          
     

  ba) Čtvrtfinále – hrají družstva podle umístění v základní části na 1. - 8. místě, 
Soupeři: 1.ČF/ 1 – 8, 2.ČF/ 2 – 7,   3.ČF/ 3 – 6 4.ČF/ 4 – 5.  
Vítězná družstva čtvrtfinálové série postupují do semifinále. 

 

  bb) Semifinále – hrají vítězná družstva čtvrtfinálové série. 
   Soupeři:  

1. SF: vítěz 1.ČF a vítěz 4.ČF  
2. SF: vítěz 2.ČF a vítěz 3.ČF  

  Vítězná družstva semifinálové série postupují do finále. 
   

  bc) Finále – soupeři: postupující ze semifinále. 

c) Kvalifikace – účastníci: 10. družstvo ELŽ po základní části a vítězná družstva 1LŽ 
skupiny A a B. Systémem každý s každým jednokolově. Počet a pořadí zápasů dle 
základní části ELŽ, utkání končí, dosažením 6 bodů jedním družstvem (příp.5:5). 

10. POČET A POŘADÍ UTKÁNÍ V PLAY-OFF 

Play-off (čtvrtfinále, semifinále a finále) – hraje se na dvě vítězná utkání. 
Pořadí utkání: lépe umístěné družstvo po základní části soutěže má právo rozhodnout 
o pořadí pořadatelství 1. a 2. utkání. 

 

  Základní schéma: 
1. utkání na stolech lépe umístěného družstva po základní části. 
2. utkání na stolech hůře umístěného družstva po základní části. 
Lépe umístěné družstvo může využít svého práva na výběr pořadí utkání. Bude-li chtít 
opačné pořadí, oznámí toto nejpozději druhý den po dohrání základní části řediteli 
soutěží (e-mailem). 
Nahlášená změna bude potvrzena a oznámená v úvahu přicházejícím družstvům a platí 
pro celé play-off. 
V případě 3. utkání bude pořadatelem lépe umístěné družstvo po základní části. 

11. URČENÍ KONEČNÉHO POŘADÍ 

1. místo – vítěz finálové série play-off, 
2. místo – poražený z finálové série, 
3. místo – poražený ze semifinálové série, lépe umístěný po základní části, 
4. místo – poražený ze semifinálové série, hůře umístěný po základní části, 
5. místo – poražený ze čtvrtfinálové série, nejlépe umístěný po základní části, 
6. místo – poražený ze čtvrtfinálové série, lépe umístěný po základní části, 
7. místo – poražený ze čtvrtfinálové série, hůře umístěný po základní části, 
8. místo – poražený ze čtvrtfinálové série, nejhůře umístěný po základní části 

mailto:ctta@cuscz.cz
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9. - 12. místo – podle umístění v základní části. 

12. PODMÍNKY 

a) Přihlášená družstva musí splňovat podmínky podle Soutěžního řádu čl. 322.   
b) Družstva musí mít k termínu uzávěrky přihlášek evidované oznámení o smluvním 

vztahu minimálně u 3 hráček nebo čestné prohlášení, že hráčky splňují status 
profesionálního sportovce. Oznámení o smluvním svazku nebo čestné prohlášení 
musí zaslat na adresu ředitele soutěží nejpozději v den uzávěrky přihlášek. 

c)  Družstva uvedou na přihlášce vybavení (schválené ITTF), které připraví pro utkání 
v domácím prostředí (značka, typ a barva stolů a totéž u míčků viz bod 21. a 22. 
tohoto rozpisu). 

d) Družstva uvedou na přihlášce návrh na hrací dny svých utkání (Pá+So, nebo So+Ne, 
je možné uvést i rozdílně na utkání “doma“ a u soupeřů). 

e) Družstva jsou povinna nastoupit a odehrát alespoň 1. sérii dvouher v úplné sestavě 
(3 hráčky). Odehrát znamená, dokončit celý zápas. 

f) Podle SŘ čl. 331.03 jsou všechny hráčky družstva povinny nastoupit a celé utkání 
odehrát v jednotných dresech. 
Pravidlo o dresech (Pravidla 3.2.2.8. a 3.2.2.9.) pro sezónu 2022/2023 neplatí 
s výjimkou utkání, které bude vysíláno televizí, anebo na internetu (oficiální přenos 
ČAST). 
Uskutečnění televizního nebo internetového přenosu (nebo záznamu) oznámí 
pořadatel utkání soupeři min. 7 dní předem a současně nahlásí barvu dresů svého 
družstva. Hostující družstvo musí nastoupit v jasně rozdílných dresech. 

g) Podmínky pro příp. převod místa v extralize nebo přechod družstva určuje SŘ čl. 313 
(podává se v období od 1. 4. do 17.6. 2022). 

h) Střídavý start – každé družstvo může mít na soupisce hráčky na střídavý start podle 
podmínek v SŘ čl. 460. Počet hráček na střídavý start, které nastoupí v utkání, není 
omezen. 
Počet utkání na střídavý start jednotlivých hráček: 
Základní část – hráčka na střídavý start může nastoupit v max. 50% utkání v první 
pol. a max. 50% utkání ve druhé pol. základní části soutěže (SŘ čl. 460.05). 
Play-off – hráčka na střídavý start může nastoupit 1x ve čtvrtfinále, 1x v semifinále a 
1x ve finále. 
Kvalifikace – hráčky na střídavý start nemohou hrát. 

i) Právo startu hráček v play-off: 
v play-off může za družstvo nastoupit každá hráčka uvedená na soupisce; výjimky 
pro hráčky, které k termínu finále (play-off, kvalifikaci) neměly nejméně 2 roky 
nepřetržitý trvalý pobyt v ČR jsou uvedeny v čl. 330.23 SŘ.  

j) Družstva jsou povinna dodat podklady k vydání propagačních materiálů k ELŽ 
v rozsahu, termínu a způsobem podle určení ŘS. 

k) Extraliga může být pojmenována názvem, který určí VV ČAST. 
l) Kluby mají povinnost seznámit všechny hráčky se seznamem zakázaných látek 

a metodami dopingu. Veškeré informace jsou uvedené na stránkách 
Antidopingového výboru ČR. 
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13. POVINNOSTI POŘADATELŮ SŘ čl.336  
  Upřesnění a doplnění:   

a) Bod l) - hlášení výsledků – pořadatel utkání je povinen zajistit zařízení pro zadávání 
on-line výsledků do Registru ČAST. Výsledky budou zadávány v reálném čase (po 
každém setu, tj. vč. míčků) vrchním rozhodčím. 

b) Bod m) - zasílání zápisů o utkání (pouze v případě vyhotovení písemné přílohy): 
budou-li v zápisu o utkání zapsány jakékoli připomínky vrchního rozhodčího, příp. 
bude-li mít zápis přílohu, je pořadatel povinen zaslat přílohy e-mailem na 
reditel@ping-pong.cz první pracovní den po utkání (při zápisu udělených „karet“ není 
nutné zasílat). Tiskopis „Zápis o utkání“ se vyplňuje a zasílá jen při nemožnosti 
vyplnění elektronického zápisu on-line viz bod 13 e). 

c) Pořadatel zorganizuje v čase určeném pro zahájení utkání nástup, při kterém 
představí hráče a trenéry obou družstev a rozhodčí. 

d) Pořadatel je povinen poskytnout hostujícímu družstvu a rozhodčím bezplatně pitný 
režim (minerálky, limonády). 

e) Pořadatel utkání je povinen připravit pro utkání takové pomůcky, aby vrchní rozhodčí 
mohl v případě potřeby vyhotovit přílohu zápisu o utkání a dvě kopie, v případě 
technických problémů při zadávání zápisu o utkání do Registru ČAST i tiskopis „Zápis 
o utkání“. 

f) Pořadatel oznámí (nejpozději do začátku utkání) hostujícímu družstvu a vrchnímu 
rozhodčímu, zdali bude přestávka po první sérii dvouher (viz bod č. 9). 

g) Pořadatelé finálových utkání jsou povinni zajistit při utkání oficiální rámec utkání podle 
pokynů ČAST. 

h) Pořadatel utkání je povinen umístit v hracím prostoru 2 ks ohrádek s reklamou podle 
určení ČAST (pokud tyto ohrádky obdrží od ČAST). 

i) Pořadatel utkání zajistí on-line přenos domácího extraligového utkání 
prostřednictvím klubového youtube kanállu (YT) v dostatečné kvalitě obrazu a 
zvuku. V základní části dobrovolně v play off povinně. 

14. PRÁVA A POVINNOSTI VEDOUCÍHO DRUŽSTVA 
Určuje Soutěžní řád čl. 337. 
Upřesnění SŘ čl. 337 i) – je povinen potvrdit on-line zápis v Registru ČAST po 
ukončeném utkání svým přístupovým heslem na určeném místě v on-line zápisu. 

15. ODKLADY UTKÁNÍ 

Postup žádostí o odklad utkání je určen v Soutěžním řádu čl. 326.02.  
Odklad z důvodu reprezentace ČR může povolit ředitel soutěží podle těchto zásad: 
• v průběhu soutěže – při dodržení postupu podle SŘ, 
• v závěru soutěží – individuální rozhodnutí ředitele, odklad nebude povolen za 

poslední kolo základní části, 
• poslední kolo základní části – bez odkladů, 
• play-off – pouze po dohodě družstev, není-li tím narušeno další kolo play-off. 

 

Za reprezentantky ČR jsou považovány hráčky, které jsou uvedeny v reprezentačních 
kádrech na webových stránkách ČAST. 
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16. SOUPISKY 

Družstva zadají do 31.8.2022 do Registru ČAST soupisky svých družstev s údaji 
požadovanými v Registru. 
 Každé družstvo zodpovídá za oprávněnost zařazení svých hráček na soupisku a 
sestavení soupisky podle Soutěžního řádu. 

O zadání soupisky budou automaticky informovány KSST, které soupisky překontrolují 
a potvrdí v těchto termínech:  

• před sezónou při přípravě soutěží – do 5.9.2022, 
• při změně soupisky v průběhu soutěže – neprodleně, aby družstvo mělo změněnou 

soupisku včas před utkáním. 
Při změnách soupisek se postupuje stejně, jako při jejím prvním zadávání. Při změně 
v kratší době než 3 dny před utkáním, je povinnost oddílu změnu dohodnout se 
schvalujícím KSST a ředitelem soutěží. Každá změna musí být opět potvrzena KSST. 

V případě, že by byla některá hráčka zaregistrována a uvedena 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 ředitelem soutěží. 

Zadané soupisky budou ředitelem soutěží uzamčeny a každé družstvo si samo vytiskne 
soupisku s fotografiemi (z formátu PDF). Družstva mohou použít i soupisky elektronické. 
V tomto případě jsou družstva povinna elektronickou soupisku na vyžádání kdykoliv 
předložit. Jestliže podle rozhodnutí vrchního rozhodčího při utkání nebude fotografie 
aktuální nebo dostatečně kvalitní k posouzení totožnosti hráčky, 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 některá hráčka bude v registru se zakrytou fotografií, ale jinak platnou registrací, 
bude na soupisce označena „RP“ (zodpovídá oddíl hráčky). Tato hráčka se prokáže 
průkazem s aktuální fotografií. 
Upřesnění k čl. 330.25 SŘ: 
Při přestupu po polovině soutěže je hráčka zařazována na soupisku podle žebříčku, i 
když v 1. polovině základní části nehrála. 

17. ROZHODČÍ 

Vrchní rozhodčí deleguje KR ČAST. Vrchní rozhodčí zodpovídá za elektronický zápis o 
utkání (vypsání před zahájením, průběžné zadávání výsledků po každém setu, zadávání 
karet, celkové ukončení zápisu s potvrzením obou vedoucích družstev, ukončení 
zápisu). 
Rozhodčí ke stolům zajišťuje pořadatel podle SŘ (rozhodčí s platnou licencí NU, A, nebo 
C), na semifinále a finále deleguje KR – jeden rozhodčí na stůl. 
V případě, že delegovaný rozhodčí se nemůže dostavit, je povinen požádat náhradního 
rozhodčího o zastoupení. Delegovaný rozhodčí následně zašle omluvu na e-mailovou 
adresu člena KR ČAST Pavla Kafku pavel.kafka@stavitelstvikafka.cz, mobil: 774 
629191 a současně zašle informaci i vedoucímu pořádajícího utkání.  

Ustanovení pro utkání, které se dohodou družstev koná v pracovní den a má začátek 
utkání dříve než v 17:00 hodin: 

• pořadatel ověří, zda delegovaný rozhodčí má (SF a F mají) možnost se zúčastnit, 
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• jestliže se některý z nich omluví, je povinností pořadatele zajistit náhradníka (vrchní 
rozhodčí nesmí být členem pořádajícího oddílu, rozhodčí /u stolu v SF a F/ může být 
i z domácího oddílu s licencí NU, A nebo C), 

• bude-li rozhodovat takto zajištěný náhradní rozhodčí, je povinností pořadatele 
oznámit tuto změnu nejméně 4 dny před utkáním předsedovi KR. 

18. KOMISAŘI 

Při utkáních bude prováděna kontrola komisaři ČAST.  
Komisaři budou na utkání vysíláni podle příslušné Směrnice ČAST: 
a) podle žádosti oddílů (klubů) stolního tenisu – na náklady žadatele, 
b) na namátkové kontroly na náklady ČAST. 

19. ČEKACÍ DOBA  

Čekací dobu určuje čl. 121 a 332 Soutěžního řádu. 

20. ZÁPISY O UTKÁNÍ 

Zápisy o utkání se vyhotovují pouze elektronicky prostřednictvím Registru ČAST. Za 
zhotovení zápisu o utkání je zodpovědný vrchní rozhodčí. Vrchní rozhodčí vyplňuje 
elektronický zápis o utkání průběžně po každém odehraném setu přímo v Registru 
ČAST. 
Po ukončení utkání nechá vrchní rozhodčí ověřit správnost vyplněných údajů v on-line 
zápise oběma vedoucím družstev, kteří správnost potvrdí svým přístupovým heslem do 
Registru ČAST. Vrchní rozhodčí potvrdí správnost údajů zadáním svého hesla na 
určeném místě v on-line zápise, jako poslední. 
Odesílání zápisů (resp. jejich příloh) se řídí ustanovením v bodě č. 13 tohoto rozpisu. 
Nedodržení bude trestáno pořádkovou pokutou. 
Zápisy o utkání budou schvalovány ředitelem soutěží na základě potvrzení obou 
vedoucích družstev a vrchním rozhodčím. 

21. MÍČKY 

Značku a typ míčků, které pořadatel připraví pro utkání, nahlásí na přihlášce.  
Míček musí být plastový a schválen ITTF, kvalita ***, tj. uveden na listu: 
https://equipments.ittf.com/#/equipments/balls  
Pozn.: je nutno uvést i druh (např. DHS 40+, Joola Super-P, atd.). Nahlášené značky (typy) budou 
zveřejněny a jejich změna je možná 14 dní před následným utkáním.  

V případě, že pořadatel nepřipraví značku, typ a druh míčků k utkání dle nahlášení, 
může soupeř (hostující družstvo) odmítnou nastoupit k utkání. Vrchní rozhodčí tuto 
skutečnost napíše do zápisu o utkání a přizná kontumační vítězství hostujícímu 
družstvu. V případě, že hostující družstvo odehraje utkání s jinou značkou nebo typem 
(druh vždy plastový), vzdává se pozdější možnosti podat námitku. 

22. STOLY  

Značku (výrobce), typ a barvu stolů, které pořadatel připraví pro utkání, nahlásí na 
přihlášce. Nahlášené stoly musí být uvedeny na seznamu schválených stolů ITTF 
https://equipments.ittf.com/#/equipments/tables. 
Pozn.: hrací stoly musí mít stejnou barvu i odstín, je nepřípustné, aby jeden stůl byl lesklý a druhý 
matný. 

23. NÁMITKY 

Možno podávat podle Soutěžního řádu čl. 113 na adresu: Česká asociace stolního 
tenisu, Zátopková 100/2, 160 00 Praha 6. 
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24. POKUTY 

Obdrží-li družstvo pořádkovou pokutu, je povinno ji uhradit na účet ČAST do 
stanoveného termínu na číslo účtu 166068750/0600 dle ekonomických pravidel 
zveřejněných na webových stránkách ČAST ZDE. 
UPOZORNĚNÍ: v případě neuhrazení pokuty v určeném termínu, bude pokuta 
navýšená o 50 %. Nedojde-li k úhradě zvýšené pokuty v nově určeném termínu, bude 
družstvu nebo oddílu zastavená sportovní činnost do uhrazení. 

  V kompetenci ředitele soutěží 
• pozdní dodání podkladů pro Brožuru     5000 Kč 
• nastoupení k utkání v neúplné sestavě    2000 Kč 
• pozdní hlášení změny termínů nebo herny   0400 Kč 
• nehlášení změny termínu nebo herny     0300 Kč */ 
• start v utkání bez dokladů         0300 Kč **/ 
• start v nejednotných dresech        0100 Kč 
• nezajištění nápojů pro soupeře       0100 Kč 
• nezaslání hodnocení po soutěži       0100 Kč 
• nepotvrzení on-line zápisu na místě po utkání  0100 Kč 
• nezajištění rozhodčího ke stolu       0250 Kč 

*/ Při zjištění komisařem – postih podle „Směrnice“, při zjištění Antidopingovým výborem 
– projedná STK. 
**/ Pokud start hráčů neodporuje SŘ, jinak projedná STK. 
Opakovaný případ stejného družstva + 100 Kč. 

   V kompetenci STK ČAST: ostatní (další) přestupky. 
Pokuty za disciplinární přestupky (trestané udělením karet rozhodčími) se řídí Směrnicí 
ČAST č. 4/2020. 

25. POSTUPY A SESTUPY 

Postupy  
 

- Vítězné družstvo a další v pořadí získávají právo startu v pohárových soutěžích 
ETTU 2023/24 - podle podmínek ETTU. 

- Vítězné družstvo a další v pořadí získávají právo startu v Superlize 2023/24 podle 
podmínek řídícího výboru Superligy. 

  Sestupy  
- Družstva, která skončí na 11. a 12. místě základní části konečné tabulky sestupují do 

1. ligy 2023/24, 
- Družstvo, které skončí na 10. místě nesestupuje přímo, ale má právo se zúčastnit 

kvalifikaci o ELŽ s vítěznými družstvy 1LŽA a 1LŽB. 

Kvalifikace 
Jednodenní kvalifikaci odehraje družstvo z ELŽ umístěné na 10. místě a vítězná 
družstva 1. ligy skupin A a B. Pořadatelem kvalifikace bude jedno družstvo z řad 
účastníků. Přednostní právo na uspořádaní má extraligové družstvo. Vítězné družstvo 
z kvalifikace má v sezóně 2023/24 právo startu v ELŽ. Ostatní družstva z kvalifikace 
sestupují do 1. ligy žen. Druhé družstvo z kvalifikace je 1. náhradní družstvo pro ELŽ. 

26. CENY 

Vítězné družstvo získává titul „Mistr ČR“.  
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Družstva na 1. - 3. místě získávají pohár s vyznačením soutěže, umístění a soutěžního 
ročníku.   

  Hráčky a trenér družstev na 1. - 3. místě obdrží medaile. 

27. OSTATNÍ 

Veškeré potřebné tiskopisy pro soutěže jsou ke stažení na webových stránkách ČAST 
(formulář k převodu a přechodu družstva a další) na adrese ZDE. 

28. MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ 

Pro případ Mimořádných okolností (vládní nebo hygienická opatření) mohou být během 
soutěže vydána opatření k zajištění konání ELŽ, a to i taková pravidla, která mohou 
výrazně navýšit rozpočet oddílů (klubů). 

29. SCHVÁLENÍ 

 Rozpis byl schválen VV ČAST dne 12.května 2022 
  

     Petr Bohumský 
 místopředseda ČAST 
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