
Rozpis regionálních soutěží dospělých 2022/23

RSST Most z.s. vypisuje pro soutěžní ročník 2022/23 dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů.

1. Řízení soutěží - Regionální soutěže družstev mužů řídí RSST Most prostřednictvím své sportovně
technické komise (dále jen STK).

2. Pořadatel - Pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva jsou uvedena ve vylosování na
prvém místě, v odvetném kole je tomu opačně.

3. Termín soutěží - Termíny utkání budou uvedeny v rozlosování v online systému STIS. Základní hrací
doba je stanovena ve všední dny pondělí až středa od 17:00 do 19:00 hod. V odůvodněných případech
může být vedoucím soutěže povolen i jiný čas začátku utkání.

4. Místo konání - Hraje se ve schválených hracích místnostech zúčastněných družstev (v registru
ČAST). Adresa je vždy uvedena v příslušném adresáři a to podle údajů na přihlášce družstva.

5. Soutěžní třídy - Mistrovské soutěže družstev mužů se budou hrát ve dvou třídách:
- Regionální soutěž I. třídy (minimální počet 6 družstev, max. 12)
- Regionální soutěž II. třídy (minimální počet 6 družstev)

Pokud by se do RS II. třídy přihlásilo méně než 6 družstev, regionální soutěže budou sehrány pouze v
jedné třídě.

6. Účastníci soutěží - Určení práva účasti projednal VV RSST Most dne 6.6.2022 v Litvínově. Přesné
složení účastníků soutěží bude známo až po skončení termínu přihlášek do soutěže. Do stanoveného
termínu mohou družstva využívat čl. 313 SŘ. Uvedené družtsva mají právo účasti v Regionální soutěži
I. třídy:

- SKST Baník Most F
- SKST Baník Most G
- TTC Litvínov C
- TTC Litvínov D
- ST Kopisty B
- Sokol Obrnice A
- TJ Baník Meziboří A
- Sokol Horní Jiřetín B
- OÚ Polerady A

Do Regionální sotěže II. třídy mohou oddíly přihlašovat další družstva bez nutnosti dalších práv k
zařazení.

7. Přihlášky a startovné - Oddíly (kluby) vyplní přihlášku svého družstva do 31.8.2022 v registru ČAST v
sekci klub - družstva klubu - přihláška do soutěže. S přihláškou oddíly oznámí hrací doby družstev a
své požadavky na losování (např. na stejný či opačný los s dalšími družstvy oddílu atp.). Oddíly uhradí
na účet RSST Most startovné ve výši : RS I. třídy 200,- Kč a případně RS II. třídy rovněž 200,- Kč.

8. Losování - Provede STK na základě přihlášek a podle SŘ stolního tenisu.

9. Úhrada nákladů - Družstva startují na náklady mateřské TJ, resp. na náklady oddílu (klubu).

10. Předpis - Hraje se podle platných Pravidel stolního tenisu, platného Soutěžního řádu, které jsou
zveřejněny na webových stránkách ČAST a podle ustanovení tohoto rozpisu pro ročník 2022/2023.
Hraje se na 3 vítězné sady. Pozn.: pro soutěžní ročník 2022/2023 je třeba používat zápisy o utkání,
vydané ČAST.



11. Systém soutěží - Hraje se pouze základní část - systém bude minimálně dvoukolový každý s každým.
Počet kol však může být dodatečně upraven podle počtu přihlášených družstev.
Hodnocení výsledků utkání - za vítězství budou uděleny 3 body, za remízu 2 body, za porážku 1 bod,
kontumace bude bez bodu.
Bude se hrát systémem tříčlenných družstev na všech 10 utkání (1 čtyřhra, 9 dvouher) dle článku
318.01 Soutěžního řádu stolního tenisu. Utkání tedy může končit i nerozhodným výsledkem 5:5.
Domáci jsou v zápisu o utkání uvedeni jako A, B, C a hosté X, Y, Z.

1. utkání čtyřhra
2. utkání A - X
3. utkání B - Y
4. utkání C - Z
5. utkání B - X
6. utkání A - Z
7. utkání C - Y
8 .utkání B - Z
9. utkání C - X
10. utkání A - Y

Start žen v regionálních soutěžích družstev mužů není nijak omezen. V jednom utkání mužů může
nastoupit neomezený počet žen. Zařazení žen na soupisku družstva mužů je provedeno přednostně
podle žebříčku mužů a dále podle žebříčku žen.

12. Podmínka účasti - Všechna přihlášená družstva mají uhrazen startovní poplatek viz bod 7 tohoto
rozpisu a zadají do 11.9.2022 soupisky do registru ČAST s požadovanými údaji. Každé družstvo
zodpovídá za oprávněnost zařazení svých hráčů na soupisku a sestavení soupisky podle Soutěžního
řádu. STK provede kontrolu soupisek a následně budou soupisky zveřejněny na STIS. Oddíl musí mít
všechny závodníky zaregistrovány v registru ČAST.
Kvůli možnosti zařazení hráčů na soupisky je nutné nejdříve vyplnění evidenčního seznamu v registru
ČAST a uhrazení evidenčních popatků na účet RSST (oddíly s družstvy startujícími nejvýše v
regionálních soutěžích), případně na účet KSST (ostatní oddíly).

13. Míčky a potahy - Družstva hrají pouze s těmi míčky, které nahlásila při přihlášce do soutěže. Změnu
míčků mohou provést po sehrání 1. poloviny soutěže (do 31.12.2022). Povoleny jsou pouze plastové
míčky uvedené na webu ITTF: https://equipments.ittf.com/#/equipments/balls .
Hráči mohou hrát pouze s povololenými potahy k danému datu na webu ITTF:
https://equipments.ittf.com/#/equipments/racket_coverings .

14. Stoly - Všechny oddíly mají povinnost mít 2 stoly stejné značky. Značku (výrobce), typ a barvu stolů,
které pořadatel připraví pro utkání, nahlásí na přihlášce. Minimální síla horní desky stolu je 19 mm.
Hrací stoly musí mít stejnou barvu i odstín, je nepřípustné jeden stůl lesklý a druhý matný.

15. Hlášení výsledků - Každý vedoucí družstva (případně jiný pověřený zástupce oddílu) má za povinnost
zadat celý zápis případně předběžný výsledek v Registru ČÁST bez zbytečného prodlení. Zadaný
výsledek vedoucí soutěží zkontroluje a jednotlivě potvrdí.

16. Rozhodčí - V regionálních soutěžích není nutnost přítomnosti vrchního rozhodčího s licencí. Za vedení
zápisu je však zodpovědný pořadatel případně vedoucí domácího družstva. V případě řešení sporů,
musí být sepsána vyjádření obou vedoucích družstev. U stolů při jednotlivých utkání se nevyžadují
rozhodčí - hráči si mohou počítat stav hry sami.

17. Změny termínů utkání - Změny termínů a povolení odkladů či předehrání utkání budou řešeny
individuálně s vedoucím soutěží. Pokud by došlo k náhlému požadavku k odkladu v den utkání, musí
nejdříve vedoucí daného družstva prokazatelně informovat vedoucího soupeřů nejpozději do 12:00 a
až po vyřízení informace o odkladu soupeři musí být skutečnost ohlášena vedoucímu soutěží bez
zbytečného časového prodlení.

https://equipments.ittf.com/#/equipments/balls
https://equipments.ittf.com/#/equipments/racket_coverings


18. Tresty při porušení Soutěžního řádu a tohoto Rozpisu soutěží - STK bude preferovat pouze tresty
dle čl. 112 bod c) SŘ.
- Nedostavení se k utkání (kontumační porážka - 0 bodů)
- Prokazatelný podvod při nedostavení se k utkání (kontumační porážka a odečet 3 bodů)
- Nápomáhání při podvodu např. pomocí vzájemné dohody při nesehrání utkání (odečet 3 bodů)
- Opakované porušení bodu 15 tohoto rozpisu - tj. min. 2 nenahlášení

(odečet 1 bodu za jednotlivé další porušení)
- Porušení předpisů o manipulaci se soupiskami (kontumační porážka - 0 bodů)
- Jiná závažná porušení SŘ budou projednána disciplinární komisí.

19. Postupy a sestupy - Do krajského přeboru II. třídy postoupí vítěz regionální soutěže I.tř. Do regionální
soutěže I.tř. postoupí vítěz regionální soutěže II.tř.
Sestupy z regionální soutěže I.tř. do regionální soutěže II.tř. budou oznámeny VV RSST dle nastalé
situace sestupů z vyšších soutěží. RSST Most předpokládá, že do regionální soutěže II.tř. by
sestoupilo minimálně 1 družstvo, pokud bude v dalším ročníku 2023/24 regionální soutěž uspořádána
ve dvou výkonostních třídách.

20. 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 1.4. 2023. Řídící svaz (RSST Most) může uvedený termín
dohrání základní části 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) Stanovení konečného pořadí: odehráno méně než 50% utkání – soutěž se anuluje, odehráno 50 a
více % utkání – konečné pořadí se určí podle aktuální tabulky, v případě rozdílného počtu odehraných
utkání se pořadí 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).
d) 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 určí vedoucí soutěží.
e) Oddíl (klub) má nárok na odklad i v případě, že minimálně 1 hráč základu družstva bude 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).
f) Pro případ Mimořádných okolností mohou být během soutěže vydána další opatření k zajištění
konání soutěží např. povinné testování, dodržování hygienických opatření, apod.



21. Přílohy

a. Kontakty

vedoucí soutěží: Bc. Tomáš Žielinský (mob.: 737 736 976, email: zielinskyt@seznam.cz)
sekretář svazu: Vratislav Čejka (mob.: 602 564 138, email: vratislav.cejka@seznam.cz)

korespondenční adresa (sídlo svazu): RSST Most, z.s., Jiráskova 413, Litvínov 43601
IČO: 228 99 898

b. Pokyny k platbám
číslo bankovního účtu RSST Most: 254615400/0300 (ČSOB)
variabilní symbol: 8-mi místné (prvních 6 cifer představuje IČ klubu přidělené ČAST, poslední 2
cifry určují kód platby)

X X X X X X X X

IČ klubů evidovaných v regionu Most
- 508001 – SKST Baník Most
- 508002 – Sokol Horní Jiřetín
- 508003 – OÚ Polerady
- 508007 – TTC Litvínov
- 508008 – Sokol Obrnice
- 508010 – Baník Meziboří
- 508012 – KST Most
- 508015 – ST Kopisty

kódy platby dle typu
- 01 – evidenční poplatky (roční pravidelný poplatek za licenci)
- 02 – registrační poplatky (při podání nové registrace)
- 03 – přestupní poplatek (pokud vyřizuje RSST Most)
- 07 – startovné v mistrovských soutěžích

vytvořil: Tomáš Žielinský

schváleno VV RSST Most dne 13.7.2022
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