
Česká asociace stolního tenisu 
Zátopková 100/2, 169 00 Praha 6 

20.04.2021 
v y p i s u j e 

 

1., 2. a 3. LIGU DRUŽSTEV MUŽŮ + 1. a 2. LIGU DRUŽSTEV ŽEN 
VE STOLNÍM TENISU 2021/22 

============================================================================================= 
 

1. Řízení soutěže:   
Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží. Kontaktní adresa pro 
záležitosti ligových soutěží a jejich řízení reditel@ping-pong.cz.  
Korespondenční adresa: Česká asociace stolního tenisu, Zátopková 100/2, 160 17 
Praha 6. 

 

2. Pořadatel:   
Pořadatelem utkání budou oddíly (kluby), jejichž družstva budou ve vylosování 
uvedena na prvním místě (v odvetném kole opačně).        

3. Termíny:   
Termíny utkání budou uvedeny ve vylosování. Základní termíny utkání mužů 
budou sobota + neděle, utkání 1+2. ligy žen v sobotu. V případě potřeby může 
ředitel soutěží určit konání i na jiné dny. Závazné začátky, které je možno měnit 
pouze po dohodě soupeřů, budou uvedeny ve vylosování. 

 

1., 2. a 3. liga mužů   
Sobotní začátky budou stanoveny v rozmezí 14.00 – 15.00 hod. (jiné začátky 
utkání je možno řešit individuálně).  
Nedělní začátky budou v 10.00 hodin (při následných utkáních mužů a žen, příp. 
dvou utkání žen bude začátek upraven). 

 

1. a 2. liga žen začátky utkání budou v 10.00 a 15.00 hod.  
Hraje-li hostující družstvo dopolední i odpolední utkání ve stejné nebo blízké herně, 
bude mít druhé utkání dřívější začátek.  

Budou-li využívat jednu hrací místnost se dvěma nebo třemi stoly 3-4 družstva 
mužů, může být vedle určených termínů využit i termín pátek 18.00 hod. (místo 
neděle), obdobně při 4 stolech a více družstvech, nebo při využití herny družstvem 
ELM. 
Při určení utkání na pátek 18.00 hod. bude druhé utkání hostujícího družstva 
v tomto termínu určeno na sobotu v 10.30 hod. 

Při sestavení „dvojiček“ případně „trojiček“ ze vzdálených družstev bude upraven 
začátek utkání, stejně tak při obsazení hrací místnosti dalším ligovým utkáním. 

Pořadatelé utkání mají možnost navrhnout řediteli soutěží (na formuláři přihlášky) 
i jiné začátky utkání,  než určuje tento rozpis. Budou akceptovány jen v případě, že 
budou vhodné i pro hostující družstvo, příp. i pro příslušný KSST. 

   

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”.   

Pořádající oddíl je povinen zajistit po celé utkání umožnění přístupu do herny. 
Povinností pořadatele je pro družstva zajistit odpovídající šatny a sociální zařízení 
(sprchy s teplou vodou). 

Hrací místnosti pro 1. - 3. ligu schvaluje ředitel soutěží ČAST.  
Teplota měřená u síťky stolu nesmí být nižší než 15°C. 

Schvalování hracích místností probíhá výhradně prostřednictvím registru ČAST. 
Předchozí schválení hrací místnosti v registru ČAST zůstává v platnosti pouze 
v případě, jsou-li údaje v něm uvedené přesné (např. nezaokrouhlené rozměry). 
Předchozí papírové formuláře nejsou přípustné a neslouží jako potvrzení o 
schválené hrací místnosti. 

mailto:reditel@ping-pong.cz
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Jestliže dojde v hrací místnosti ke změnám proti schváleným údajům, je pořadatel 
utkání povinen zajistit si prostřednictvím registru ČAST potvrzení se změněnými 
údaji. Za správnost všech údajů na „potvrzení“ zodpovídá pořadatel utkání. 
Nemá-li pro některé utkání družstvo k dispozici svoji schválenou a nahlášenou 
hrací místnost, je nutno nahlásit náhradní hernu podle určení v SŘ čl. 327.01. 
I náhradní hrací místnost podléhá schválení podle tohoto rozpisu. 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. 
 

5. Účastníci:   
Právo startu v sezóně 2021/22 
Muži - 1.liga 

 
Dále budou do 1. ligy zařazená všechna družstva, která mají právo startu 
v extralize mužů a nebudou do ELM přijatá, příp. se do ELM nepřihlásí. 
 
Ženy – 1. liga 

 
Dále budou do 1. ligy zařazena všechna družstva, která mají právo startu 
v extralize žen a nebudou do ELŽ přijatá, příp. se do ELŽ nepřihlásí. 
 
Muži – 2. liga 

 
 
 
 
 

1. TJ Sokol PP Hradec Králové 2 B HK 8. KST NOVÝ JIČÍN MS
2. DTJ Hradec Králové HK 9. TJ Ostrava KST C MS
3. Pedagog Č. Budějovice JČ 10. SKST Havířov B MS
4. TTC MS Brno JM 11. KST SK US Steinerová Choceň PA
5. TJ Agrotec Hustopeče JM 12. SF SKK El Niňo Praha B PH
6. SKST Liberec B LI 13. TTC Elizza Praha PH
7. TJ Ostrava KST B MS 14. HB Ostrov B VY

1. SK Dobré B HK 12. Slovan KST Bohnice A PH
2. SK Dobré C HK 13. TTC Elizza Praha PH
3. KST ZŠ Vyšší Brod JČ 14. AC Sparta Praha B PH
4. TT Moravský Krumlov B JM 15. Slovan KST Bohnice B PH
5. KST GMC Blansko JM 16. TJ AVIA Čakovice PH
6. TTC MS Brno A JM 17. KST Klatovy PL
7. SKST Havířov B MS 18. TJ Sokol Plzeň V PL
8. SK - Svinov MS 19. TJ Sokol Králův Dvůr SČ
9. TTC Frýdek-Místek MS 20. SKST Děčín ÚL

10. TTC Ústí nad Orlicí PA 21. KST Kalich Litoměřice ÚL
11. TJ Slavoj Praha PH 22. TJ Sokol Vsetín ZL

1. TJ Sokol PP Hradec Králové 2 C HK 17. AC Sparta Praha PH
2. TJ Tatran Hostinné HK 18. SF SKK El Niňo Praha C PH
3. TJ Tatran Hostinné B HK 19. TJ AVIA Čakovice PH
4. TJ Sokol Studená I. JČ 20. TJ Sokol Michle PH
5. TJ Sokol Vodňany JČ 21. TTC Elizza Praha B PH
6. KST Blansko JM 22. TJ Sokol Bor PL
7. KST Sokol Znojmo-Orel Únanov JM 23. Union Plzeň PL
8. SKST Hodonín B JM 24. TJ AŠ Mladá Boleslav SČ
9. TJ Holásky JM 25. TJ Sadská SČ

10. TTC MS Brno B JM 26. TJ Tatran Sedlčany SČ
11. TTC Karlovarsko 2020 KV 27. SKST Baník Most ÚL
12. SKST Liberec C LI 28. TTC Litoměřice A ÚL
13. SKST Liberec D LI 29. TTC Litoměřice B ÚL
14. KST Nový Jičín B MS 30. HB Ostrov C VY
15. KST Slezan Opava MS 31. KST Zlín ZL
16. SKST Baník Havířov C MS
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Ženy – 2. liga 

 
 
Muži – 3. liga 

 
Rozdělení družstev jednotlivých skupin v soutěžích 2LM, 2LŽ a 3LM provede STK 
ČAST. Do jednotlivých soutěžích nebudou za nepřihlášená družstva určena 
družstva náhradní.  

 
 
 
 

 

     

1. SK Dobré D HK 17. SF SKK El Niňo Praha B PH
2. TJ Sokol Česká Skalice HK 18. TJ ABC Braník PH
3. TJ Sokol Lhenice JČ 19. TJ Slavoj Praha B PH
4. TTC Kovářov JČ 20. TJ Sokol Stodůlky PH
5. KST Blansko B JM 21. TTC Elizza Praha B PH
6. SKST Hodonín D JM 22. TJ Sokol Plzeň V B PN
7. TT Moravský Krumlov C JM 23. SKST Vlašim B SČ
8. TTC MS Brno B JM 24. TJ AŠ Mladá Boleslav SČ
9. TJ Lomnice KV 25. TSM Kladno SČ

10. AST Kamenický Šenov LI 26. TTC Brandýs n.L SČ
11. TJ Jiskra Nový Bor LI 27. KST Jirkov ÚL
12. TJ Sokol Děhylov MS 28. SKST Děčín B ÚL
13. SK Přerov OL 29. SK Jihlava VY
14. T.J. Sokol Chrudim PA 30. KST Hluk ZL
15. TTC Ústí nad Orlicí B PA 31. TJ Sokol Vsetín B ZL
16. AC Sparta Praha C PH

1. DTJ Hradec Králové B HK 29. TJ Sokol Borová-Korouhev PA
2. TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2 HK 30. TJ Tesla Pardubice PA
3. TJ Sokol Stěžery A HK 31. AC Sparta Praha B PH
4. DDM Soběslav-Studená JČ 32. SF SKK El Niňo Praha D PH
5. TJ ČZ Strakonice JČ 33. SF SKK El Niňo Praha E PH
6. TJ Sokol České Budějovice JČ 34. Slovan KST Bohnice PH
7. MK Řeznovice JM 35. TTC Elizza Praha C PH
8. SK Slatina JM 36. TTC Elizza Praha D PH
9. TJ Jiskra Holice JM 37. KST Klatovy PN

10. TJ Mikulčice JM 38. SKUŘ Plzeň PN
11. TJ Sokol Lanžhot JM 39. Union Plzeň B PN
12. TTC Koral Tišnov JM 40. SKC Zruč nad Sázavou SČ
13. TTC MS Brno C JM 41. TJ Slovan Lochovice SČ
14. SKST Chodov KV 42. TJ Sokol Hořovice SČ
15. TJ Ostrov KV 43. TJ Sokol Mnichovo Hradiště SČ
16. Lokodepo Liberec LI 44. TJ Sokol Roztoky SČ
17. SKST Liberec E LI 45. TJ Šanov SČ
18. SK - Svinov MS 46. TTC Bělá pod Bezdězem SČ
19. TJ Odry MS 47. TTC Brandýs nad Labem SČ
20. TJ Ostrava KST D MS 48. SK Štětí ÚL
21. TTC Bolatice MS 49. SKST Děčín ÚL
22. TTC FRÝDLANT MS 50. HB Ostrov D VY
23. TTC MG Odra GAS Vratimov MS 51. TJ Žďár nad Sázavou VY
24. TTC Ostrava-Poruba MS 52. KST Dolní Němčí ZL
25. TTC Siko Orlová A MS 53. KST Vsetín ZL
26. TTC Siko Orlová B MS 54. TJ DDM Valašské Meziříčí ZL
27. SK Přerov OL 55. TJ Sokol Šarovy ZL
28. TJ Sokol Náklo OL
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6. Přihlášky, příspěvky:    

Oddíly (kluby), jejichž družstva jsou oprávněna k účasti, vyplní přihlášku do 
13.6.2021 v registru ČAST v sekci klub – družstva klubu – přihláška do soutěže. 
Na základě rozhodnutí VV ČAST ze dne 25.3.2021 startující družstva v sezóně 
2021/2022, příp. pokud se družstva přihlašují do nižší soutěže dle práva startu 
v rámci ČAST, členský příspěvek do soutěží neplatí.  
Družstva, která se přihlašují na základě přechodu družstva dle čl. 313.01 nebo na 
základě převodu místa v soutěžní třídě dle čl. 313.02 uhradí členský příspěvek ve 
výši: 

   
  Muži  1. liga  7.000 Kč Ženy 1. liga 4.000 Kč 
   2. liga 5.000 Kč  2. liga 3.000 Kč. 
   3. liga 3.000 Kč. 
 

  Členský příspěvek zašlou družstva na účet ČAST č. 166068750/0600.  
Bankovní kódy a symboly jsou na: Ekonomická-pravidla-ČAST  

Bez úhrady příspěvku na soutěž nebude družstvo přijato do soutěže. 

S přihláškou může oddíl oznámit své požadavky na losování (např. na stejný či 
opačný los s dalšími družstvy oddílu atp.). 

 Pozn.: Žádáme družstva, která mají právo startu a příp. se nebudou přihlašovat, 
aby toto oznámila co nejdříve na adresu ředitele soutěží ČAST. 

 
7. Losování:  Losování bude provedeno při konání CZECH OPEN PARA 1.7.2021 v Ostravě. 

V případě zrušení akce bude místo nebo nový termín zveřejněn dostatečně včas.   
Způsob losování: ředitel soutěží připraví 3 varianty podle možností losu 
(zohledněno bude podle možností obsazení hracích místností, požadavků oddílů, 
potřeby shodného nebo opačného losu, příp. další).  
 Vylosována bude jedna z připravených variant. 

      
8. Úhrada:  Družstva startují na náklady svých TJ (klubů). 
  
9. 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.  

 
10. Systém soutěže:    

Dlouhodobě, dvoukolově, systémem každý s každým. 
   
   

  Ustanovení ke startu hráčů na „střídavý start“: 
V ligových soutěžích mohou startovat hráči na „střídavý start“ podle Soutěžního 
řádu. 

 

 Výklad k čl. 460.05:  
•  Hráč může nastoupit za družstvo, ve kterém startuje na střídavý start, nejvýše v 

polovině utkání první a nejvýše v polovině utkání druhé části soutěže. 
•  Ve finále 1. ligy žen platí tento předpis samostatně, hráčka může nastoupit 

jedenkrát.   
• Počet utkání, ve kterých hráč nastoupit, se určuje podle počtu utkání, ve kterých 

je hráč uveden v zápisu o utkání (i při střídání – i v případě, že střídal a jeho 
zápas se nehrál).  

 
11. Systém utkání:   

Muži čtyřčlenná družstva, ženy tříčlenná družstva – podle Soutěžního řádu.  
  Sestavy družstev jsou volné. 
 

 Muži – utkání podle Soutěžního řádu čl. 317.01 (utkání na max. 18 zápasů,  
  ukončení při dosažení 10 bodů jedním družstvem). 
 Ženy – utkání podle Soutěžního řádu čl. 318.01 (hraje se všech 10 zápasů). 
 

https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2015/11/Ekonomick%C3%A1-pravidla-%C4%8CAST-2019.pdf
https://www.ping-pong.cz/dokumenty/pravidla-stolniho-tenisu-aktualizace-k-4-4-2019/
https://www.ping-pong.cz/dokumenty/pravidla-stolniho-tenisu-aktualizace-k-4-4-2019/
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12. Určení pořadí: dle SŘ čl. 117.02 

 
13. Podmínky:   

Přihlášená družstva musí splňovat podmínky podle Soutěžního řádu čl. 322. 

Podle SŘ čl. 331.03 jsou všichni členové družstva povinni nastoupit a celé utkání 
odehrát v jednotných dresech. 

Výklad k jednotnosti dresů:  
Utkání musí družstvo odehrát v jednotných dresech; 1x v utkání je povoleno 
provést výměnu dresů (za jiný jednotný dres). Výměna je možná mezi zápasy, 
najednou u všech členů družstva (právě hrající hráč vymění po zápase). 
Ve 3. lize pro splnění povinnosti postačuje, pokud družstvo nastoupí a každý hráč 
svůj první zápas odehraje v jednotných dresech. 

Pravidlo, 3.2.2.8. a 3.2.2.9. v ligových soutěžích ČAST neplatí.  
  
14. Povinnosti pořadatelů: Povinnosti určuje Soutěžní řád 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 zápis vč. přílohy e-
mailem na reditel@ping-pong.cz první pracovní den po utkání (při zápisu 
udělených „karet“ není nutné zasílat originál zápisu).      

c) 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 zápis o utkání. 

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

e) Oddíly jejichž družstva sestupují z ligových soutěží a obdržely k zapůjčení 
technické zařízení k zadávání on-line výsledků jsou povinna tato zařízení vrátit 
v termínu do 31.5.2022 na sekretariát ČAST. Družstva, která se do soutěže 
nepřihlásí nebo nebudou do soutěže přijatá, vrátí zařízení nejpozději do 
30.6.2021. 
 

15. Práva a povinnosti vedoucího družstva: určuje Soutěžní řád čl.337 
 

Upřesnění: 
 

a) Bod i) - je povinen potvrdit on-line zápis v Registru ČAST po ukončeném utkání 
svým přístupovým heslem na určeném místě v on-line zápisu. 

 
16. Odklady utkání :  

Postup žádostí o odklad utkání je určen v Soutěžním řádu čl. 326.02.  
Odklad z důvodu reprezentace 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,  
• poslední kolo – bez odkladů. 
Za reprezentanty jsou považování hráči, kteří jsou uvedení v reprezentačních 
kádrech na stránkách ČAST. 
 
 
 

mailto:jan.poledne@ping-pong.cz


ROZPIS 1.-3. LIGY MUŽŮ A 1.-2. LIGY ŽEN DRUŽSTEV VE STOLNÍM TENISU SEZÓNY 2021/2022 
17. Soupisky:   

Družstva zadají do 5.9.2021 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. 
KSST budou o zadání soupisky informovány automaticky. Soupisky překontrolují a 
v Registru potvrdí: 
• před sezónou při přípravě soutěží – do 12.9.2021, 
• při změně soupisky v průběhu soutěže – neprodleně, aby družstvo mělo 

změněnou soupisku včas před utkáním. 
 
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 ředitelem soutěží. 

Zadané soupisky budou ředitelem soutěží uzamčeny a každé družstvo si samo 
vytiskne soupisku s fotografiemi (formát PDF). Družstva mohou použít 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 
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 se 
prokáže průkazem s aktuální fotografií. 

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

Pozn. Při přestupu po polovině soutěže je hráč zařazován na soupisku podle 
žebříčku, i když v 1. polovině nehrál. 
 

18. Rozhodčí:  Vrchní rozhodčí na 1. a 2. ligu deleguje KR ČAST.   
 Ve 3. lize vrchního rozhodčího s odpovídající licencí (NR, B) zajistí pořadatel. 
V případě řešení sporů nebo výkladu pravidel a SŘ ve 3. lize přebírají roli vrchního 
rozhodčího oba vedoucí družstev, výsledek jejich dohody se uvede do zápisu o 
utkání. Nedosažení dohody vedoucích družstev bude považováno za hrubé 
porušení povinností účastníka soutěže oběma družstvy. 
 Rozhodčí ke stolům zajišťuje pořadatel podle SŘ (rozhodčí s platnou licencí 
NU, A nebo C). 
Vrchní rozhodčí zodpovídá za zápis o utkání (vypsání před zahájením, průběžné 
zadávání výsledků po každém setu, zadávání karet, celkové ukončení zápisu 
s potvrzením obou vedoucích družstev, ukončení zápisu). 
V případě, že se delegovaný rozhodčí nemůže k utkání 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 774 629 191 a zároveň omluvu zašle 
organizačnímu pracovníkovi pořádajícího družstva. 
 

19. Komisaři:    
Při ligových 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. 

 
 
 
 

mailto:pavel.kafka@stavitelstvikafka.cz
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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. 
Písemné zápisy nebo přílohy potvrdí vedoucí družstev svými podpisy. 
Odesílání zápisů (resp. jejich příloh) se řídí ustanovením v bodě č. 14 tohoto 
rozpisu. Nedodržení bude trestáno pořádkovou pokutou. 
Zápisy o utkání budou schvalovány ředitelem soutěží na základě potvrzení obou 
vedoucích družstev a vrchním rozhodčím. Další informace k on-line zápisům 
budou zveřejněny v organizační směrnici. 

21. Čekací doba:  Čekací dobu určuje čl. 121 a 332 Soutěžního řádu. 
 

22. 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://www.ittf.com/2020/01/28/transition-celluloid-plastic-balls/ 
 Poznámka: Je nutno uvést i druh (např. DHS 40+, Joola Prime+, atd.) 
Nahlášené značky (typy) budou zveřejněny a jejich změna je možná 14 dní před 
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. 
 

23. Stoly:   
Značku (výrobce), typ a barvu stolů, které pořadatel připraví pro utkání, nahlásí na 
přihlášce. Minimální síla horní desky stolu je 19 mm.  

  Značka (např. JOOLA) musí být ze seznamu stolů schválených ITTF. 
ITTF-Equipments 
Poznámka: hrací stoly musí mít stejnou barvu i odstín, je nepřípustné jeden stůl 
lesklý a druhý matný.  

   

24. Námitky:    
Možno podávat podle Soutěžního řádu čl. 113 (na adresu ředitele soutěží ČAST,  

  viz bod č. 1). 
 

25. Pokuty:   
Obdrží-li družstvo pořádkovou pokutu, je povinno ji uhradit na účet ČAST do 
stanoveného termínu.  
Číslo účtu: 166068750/0600, bankovní kódy a symboly jsou na https://www.ping-
pong.cz/dokumenty/ekonomicka-pravidla-cast-aktulizovana-k-6-11-2015/  
(ekonomická pravidla).   

  V kompetenci ředitele soutěží: 
• Nezajištění vrchního rozhodčího 3.liga mužů  500 Kč 
• Nezajištění rozhodčích u stolu     250 Kč  
• Pozdní hlášení změny termínu nebo herny  200 Kč   
• Nehlášení změny termínu nebo herny   300 Kč  */ 
• Start v utkání bez dokladů     300 Kč  **/ 
• Start v nejednotných dresech     100 Kč 
• Nezaslání hodnocení po soutěži   100 Kč 
• Nepotvrzení zápisu o utkání po utkání   100 Kč 
 

https://www.ittf.com/2020/01/28/transition-celluloid-plastic-balls/
https://equipments.ittf.com/#/equipments/tables
https://www.ping-pong.cz/dokumenty/ekonomicka-pravidla-cast-aktulizovana-k-6-11-2015/
https://www.ping-pong.cz/dokumenty/ekonomicka-pravidla-cast-aktulizovana-k-6-11-2015/
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*/  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. 
 
26. Postupy a sestupy:  

Postupy  
 

• 1. liga mužů 
Vítěz 1. ligy mužů 2021/22 v závislosti na rozpisu extraligy postupuje do baráže o 
postup do extraligy 2022/23. Pokud vítěz 1. ligy odmítne účast v baráži nebo v 
extralize, přechází právo účasti na 2. družstvo v konečném pořadí 1. ligy. 
Podmínkou přijetí do ELM je splnění standardů pro účast v ELM. 
 
 

• 1. liga žen 
Vítězná družstva skupin A a B, postupují do kvalifikace o účast v extralize žen pro 
sezónu 2022/2023 s družstvy z 12.-13. místa konečné tabulky ELŽ 2021/2022. 
Jednodenní kvalifikace se odehraje skupinovým systémem. V případě, že některý 
z účastníků nebude souhlasit s jednodenní kvalifikací, bude kvalifikace 
uspořádána ve dvou dnech. Právo pořádat kvalifikaci má družstvo z 12. místa 
konečné tabulky ELŽ při splnění podmínky 4 stolů.  
 

• 2. liga mužů 
 Vítězná družstva postupují do 1. ligy 2022/23. 

 

• 2. liga žen 
Vítězná družstva postupují do 1. ligy 2022/23. 

 

• 3. liga mužů 
 Vítězná družstva postupují do 2. ligy 2022/23. 

 

• Divize mužů 
Vítězná družstva z divizí postupují přímo do 3. ligy 2022/23. 
Kvalifikace o účast ve 3. lize mužů dle čl. 304.07 SŘ se ruší.   

• Divize žen 
Informace ke kvalifikaci bude zveřejněná po uzavření přihlášek pro sezónu 
2021/22 a před zahájením soutěží. 
 
 

  Sestupy  
 

Počty sestupujících a systém sestupů v sezóně 2021/22 ve všech soutěžích bude 
zveřejněn po uzavření přihlášek a před zahájením soutěží. 

 
 

27. Upozornění:  Upozorňujeme oddíly, že 
 

a)   Veškeré potřebné tiskopisy pro soutěže jsou ke stažení na webových stránkách 
ČAST (zápis o utkání, formulář k převodu, přechodu družstva, ad.) na adrese: 
http://www.ping-pong.cz/asociace/dokumenty-asociace/#pane-formulare.  

 

b)  Podle Soutěžního řádu je možno provést převod místa v soutěžní třídě (čl. 
313.02, 314.07) nebo přechod družstva (čl. 313.01) v době od 1.4. do 
13.6.2021. Případné žádosti o převody a přechody zasílají družstva 
elektronicky na adresu ředitele soutěží reditel@ping-pong.cz. Spolu s žádostí 
je nutné uhradit poplatek dle čl. 314.07 SŘ. Soutěže mohou převádět všechny 
oddíly dle práva startu v sezóně 2021/22.  

 

c) Žádosti o schválení hostování mládeže a žen je možno podávat podle 
Soutěžního řádu čl. 461. 

    

d)  Informace k ligovým soutěžím budou průběžně zasílány elektronickou poštou 
dle adresáře vedoucích družstev a zveřejňovány na webových stránkách ČAST 
www.ping-pong.cz.  

http://www.ping-pong.cz/asociace/dokumenty-asociace/#pane-formulare
mailto:reditel@ping-pong.cz
http://www.ping-pong.cz/
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28. Mimořádná opatření: 
S ohledem na mimořádné okolnosti a komplikace vzniklé v soutěžním ročníku 
2020/2021 včetně nutnosti soutěž přerušit, a to z důvodů vyhlášeného nouzového 
stavu vládou České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti výskytu 
koronaviru (SARS CoV-2), se stanovuji pravidla a podmínky pro případ, kdy by z 
důvodu výskytu a šíření onemocnění COVID-19, případně jiného obdobného 
onemocnění, a v souvisejících Mimořádných opatření nebylo možné dokončení 
základní části dle rozlosování. Stanovují se následující opatření: 
a) Soutěže se musí dohrát nejpozději do 30.4.2022. Řídící svaz (ČAST) může 

uvedený termín dohrání ZČ prodloužit v závislosti na vývoji situace.  
b) v případě přerušení soutěže na základě Mimořádných okolností na delší dobu 

než 30 dní, se soutěž obnoví minimálně po 14. dnech možnosti tréninků.  
c) Poslední možný termín rozhodujících utkání (kvalifikace, finále apod.) se 

stanovuje na 26.6.2022, 
d) stanovení konečného pořadí: 

• odehráno méně než 50% utkání – soutěž se anuluje 
• odehráno 50 a více % utkání - konečné pořadí se stanoví na základě tabulky 

po 1. polovině soutěže, 
• odehráno 50 a více % utkání, ale není dohrána ani jedna z polovin soutěže 

nebo družstva nemají odehrán stejný počet utkání – pořadí konečné tabulky 
se určí nikoliv na základě bodů, ale na základě vyššího podílu z počtu bodů 
a počtu odehraných utkání (tento stanovený koeficient se zaokrouhlí na 3 
desetinná místa a považuje se za počet bodů). 

e)  V případě, kdy v důsledku Mimořádných okolností, a to zejména z důvodu 
mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky 
a/nebo Rozhodnutí krajské hygienické stanice pro určitou část České republiky, 
není družstvo schopno odehrát mistrovské utkání v nahlášené hrací místnosti, 
je povinno utkání odehrát ve schválené náhradní hrací místnosti. V případě, že 
hrací místnost bude uzavřena 4 a méně dní před stanoveným termínem, bude 
družstvu povolen odklad. V takovém případě je oddíl (klub) povinen doložit 
potvrzení o uzavření hrací místnosti od zřizovatele nebo vlastníka. Náhradní 
termín utkání urči ŘS ČAST. 

f)  Oddíl (klub) má nárok na odklad i v případě, že minimálně 2 hráči základu 
družstva budou mít nařízenou izolaci na základě Mimořádných okolností. 
Povinností oddílu (klubu) je doložit potvrzení o nařízené karanténě nebo o 
izolaci (není dostačující doručena SMS z KHS). 

g)  Hráči přestupující v termínu po 15.5.2022 nemohou být pro sezónu 2021/2022 
dopsáni na soupisku ligového družstva. 

h)  Pro případ Mimořádných okolností mohou být během soutěže vydána další 
opatření k zajištění konání soutěží např. povinné testování, dodržování 
hygienických opatření, apod.  

 
  
29. Schválení:   tento rozpis schválil VV ČAST dne   20.5. 2021. 
 
 
 

  Petr Bohumský  
      místopředseda ČAST 
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