
Regionální svaz stolního tenisu Nymburk vypisuje

Regionální soutěže družstev mužů ve stolním tenise 2022/2023

1. Řízení soutěží: soutěže řídí výkonný výbor regionálního svazu stolního tenisu (VV RSST)

2. Pořadatel: pořadatelem utkání jsou oddíly, jejichž družstva budou ve vylosování uvedena 
na prvním místě

3. Termíny: Termíny utkání budou uvedeny v rozlosování, dle požadavků oddílů uvedených   
v přihlášce. Vzájemná utkání dvou nebo více družstev z jednoho oddílu hrajících v jedné 
skupině – podzimní kolo dle rozlosování, jarní kolo bude předehráno do 1. 10. 2022. Státem 
uznaný svátek ruší pevný hrací den a musí dojít ke sjednání náhradního termínu mezi oddíly.

4. Přihlášky: přihlášky do soutěží budou zadány v registru ČAST do 6. 8. 2022. Na přihlášce 
oddíly uvedou: přesnou adresu hrací místnosti (bude také vyplněná a schválená v registru), 
telefonické a e-mailové spojení na plnoletého organizačního pracovníka družstva, pevný 
hrací den a začátek utkání, požadavek na losování družstva, značku a barvu míčků (plast, 
40+, kvality*** , schválený ITTF) pro domácí utkání, značku a barvu stolů. V případě 
pozdního zadání přihlášky bude družstvo trestáno pořádkovou pokutou dle čl. 704. 2 SŘ      
a to 50 Kč za každý den zpoždění.

5. Evidenční seznamy: vyplní oddíl v systému registru ČAST, podmínkou je zaplacení 
evidenčního poplatku ve výši 300 Kč u hráčů narozených po 1. 1. 2003, 150 Kč u mládeže a
30 Kč u ostatních členů (bez zaplaceného poplatku nelze uvést hráče na soupisku).

6. Soupisky: oddíly zadají a správci oddílů potvrdí v registru ČAST do 4. 9. 2022. Každé 
družstvo zodpovídá za oprávněnost zařazení svých hráčů na soupisce a sestavení soupisky 
podle SŘ. (zejména čl. 330, hráči neuvedeni na žádném žebříčku pouze na 1 soupisce, atd.) 
V případě pozdního zadání soupisky bude družstvo trestáno pořádkovou pokutou dle          
čl. 704.02 SŘ a to 50 Kč za každý den zpoždění.

7. Úhrada nákladů: družstva startují na náklady svých oddílů.

8.  Losování: proběhne v září po zveřejnění rozlosování soutěží ČAST a STSST.

9. Předpis: hraje se podle ustanovení tohoto rozpisu, „Soutěžního řádu stolního tenisu 
platného od 1. července 2021“ včetně všech jeho schválených dodatků, „Pravidel stolního 
tenisu ČAST“ označ. 2013-2014 a schválených změn http://www.ping-
pong.cz/asociace/dokumenty-asociace/. Účast žen není nijak omezena.

10. Systém soutěží: hrají čtyřčlenná družstva, hraje se dvoukolově systémem každý s každým. 
Bodování v soutěžích: vítězství 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů a kontumace -3 body.

11. Vklady do soutěží: za každé družstvo v soutěži se platí startovné ve výši 200 Kč, splatnost 
k termínu přihlášek, č.ú.: 2700975107/2010, var. symbol: 342080xx1 dle ekonomických 
pravidel, zpráva pro příjemce: oddíl - vklad soutěže.
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12. Postupy a sestupy: počty postupujících a sestupujících jsou uvedeny v následující tabulce

13. Předehrání utkání: je možné dle čl. 326.01 SŘ, tj. po doložení písemného souhlasu 
vedoucích obou družstev s termínem předehrávky. Oznámení se zasílá nejpozději 48 hodin 
před novým termínem utkání na email rsstnymburk@post.cz a současně na email vedoucího 
skupiny. Nedodržení lhůty je porušením rozpisu soutěže.

14. Odklady utkání: povoluje VV RSST výhradně po písemné dohodě obou družstev. Nový 
termín zápasu musí být nejdéle do 2 týdnů od oficiálního data v rozlosování s následujícími 
výjimkami: • utkání podzimní části soutěží musí být odehrána nejpozději do 17. prosince 
2022. • Odklad utkání posledních dvou kol se nepovoluje, tím se upravuje čl. 326.02 
Soutěžního řádu. Žádost o odklad zašlou oba oddíly nejpozději 48 hodin před termínem 
utkání v rozlosování na email rsstnymburk@post.cz a současně na email vedoucího skupiny.
Nedodržení lhůty podání žádosti je porušením rozpisu soutěže.

15. Hlášení výsledků: domácí družstvo je povinno co nejdříve, avšak nejpozději do 24 hodin 
po odehrání utkání nahlásit výsledek utkání prostřednictvím Registru ČAST nebo sms 
zprávou nebo emailem na kontakty svého vedoucího skupiny nebo rsstnymburk@post.cz. 
Nedodržení bude trestáno pořádkovou pokutou.

16. Odevzdávání zápisů: pořádající oddíl je povinen nejpozději do 4 dnů po utkání ale 
současně nejpozději do neděle zadat zápis o utkání s výsledky hráčů (sady + míčky) do 
Registru ČAST a současně zaslat sken či fotokopii zápisu o utkání na email 
rsstnymburk@post.cz   a současně vedoucímu skupiny v následujícím formátu: JPG nebo 
PDF s označením dokumentu (přílohy) nebo emailu (předmět): zkratka soutěže_domácí 
družstvo_hostující družstvo (RP1_Zomka A_Sadska E). Zápis špatně nebo neúplně 
vyplněný či zaslání špatně čitelného nebo neúplného skenu nebo fotokopie je porušení 
rozpisu. Oddíly jsou povinny používat oficiální zápisové formuláře ČAST. Zápisy nezaslané
do 14 dnů ode dne oficiálního data zápasu, budou považovány za nedodané a zápasy mohou 
být zpětně kontumovány v neprospěch domácího týmu. Rovněž je nutné řádně rozlišovat 
hráče, aby bylo zřejmé, který v utkání nastoupil ve čtyřhře a který ve dvouhře – např. 
Konvalina J., Konvalina Z., Kubálek J. ml., Kubálek J. st. apod. Odpovědnost za vyplnění 
jmen a příjmení hráčů v zápisu o utkání nesou vedle hůlkovým písmem vyplněného přijmení
podepsaní vedoucí družstev. Za ostatní údaje (datum, začátek utkání apod.) odpovídá 
pořádající oddíl. Nedodržení bude trestáno pořádkovou pokutou.

sestup z KP 2 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
postup z OP1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
sestup z OP1 2 2 2 2 3 2 4 3 5 4 6 5
postup z OP2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
sestup z OP2 2 2 2 2 3 2 4 3 5 4 6 5
postup z OP3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
sestup z OP3 2 2 2 2 3 2 4 3 5 4 6 5
postup z OP4 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
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17. Právo účasti: je uvedeno v následující tabulce

18. Pokuty: O udělení pokuty bude družstvo informováno emailem na kontakní emaily 
organizačního pracovníka a správce klubu. Obdrží-li družstvo pořádkovou pokutu, je 
povinno tuto uhradit do určeného termínu na účet RSST. V opačném případě je družstvu 
zastavena závodní činnost až do dne uhrazení pokuty. Výše pokut se řídí níže uvedenou 
tabulkou. Další porušení rozpisu soutěže nebo soutěžního řádu (např. článek 336, 
nedostavení se k utkání atd.) bude řešeno v souladu se soutěžním řádem (kapitola 7).

19. Onemocnění Covid: vzhledem k probíhající infekci a možným různým opatřením a 
omezením může být tento rozpis doplněn.

20.  Schválení: tento rozpis schválil VV RSST Nymburk dne 1. 7. 2022.

 Dne 1. 7. 2022                                                        Mgr. Kateřina Sláčalová, Ph.D.
                                                                                  předsedkyně RSST Nymburk

 RP 1 RP 2 RP 3 RP 4

1 TTC Poděbrady A TJ Sokol Lysá n/L A TJ Lokomotiva Nbk E TJ Sokol Poříčany B

2 TJ Sadská D SK Sokol Opočnice A TJ Sokol Lysá n/L C TJ Předhradí B 

3 TJ Sadská E TTC Žehuň B TJ Sokol Hořátev TTC Poděbrady C

4 SK Zomka Nymburk A TJ Předhradí A TJ Sadská F TJ Seletice B

5 TJ Sokol Krchleby B TJ Sokol Lysá n/L B TTC Žehuň C TTC Žehuň D

6 TJ Lokomotiva Nbk B TJ Sokol Poříčany A TJ Lokomotiva Nbk F TJ Dvory C

7 TJ Sokol Písková Lhota TJ Dvory A TJ Sokol Kostomlaty n/L SK Zomka Nymburk D

8 TJ Lokomotiva Nbk C TJ Sokol Loučeň A TJ Dvory B TJ Lokomotiva Nbk G 

9 TJ Spartak Pečky TJ Seletice A SK Sokol Opočnice B

10 TJ Sokol Sokoleč

11 SK Zomka Nymburk B SK Zomka Nymburk C TJ Sokol Loučeň B

12 TJ Lokomotiva Nbk D TTC Poděbrady B ACS Přední Lhota

1. případ 2. případ 3. a další případ
1 špatně vyznačené střídání  upozornění 30 50
2  upozornění 50 100
3 chybějící jméno (kř.) u hráče nebo rozlišení ml., st.  upozornění 50 100
4 nenahlášení výsledku do 24 h  upozornění 50 100
5  upozornění 50 100
6  upozornění 50 100
7 použití neoficiálního formuláře o utkání  upozornění 50 100
8 špatně nebo neoznačený zápis v emailu  upozornění 50 100
9 jiné chyby v zápise  upozornění 50 100
10 pozdě nahlášená nebo nenahlášená předehrávka 50 100 200

chybějící jméno  u podpisů vedoucích družstev

nezadání zápisu do registru do 4 dnů či do neděle
nezaslání zápisu do 4 dnů či do neděle


