Česká asociace stolního tenisu
17. 6. 2015
vypisuje

1., 2. a 3. LIGU DRUŽSTEV MUŽŮ + 1. a 2. LIGU DRUŽSTEV ŽEN
VE STOLNÍM TENISU 2015/16
=============================================================================================

1. Řízení soutěže: Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží.
Kontaktní adresa pro záležitosti ligových soutěží a jejich řízení jan.poledne@pingpong.cz a Česká asociace stolního tenisu, Zátopkova 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).
Pořadí utkání při play-off bude uvedeno v rozlosování.

3. Termíny:

Termíny utkání budou uvedeny ve vylosování. Základní termíny utkání budou
sobota + neděle, utkání 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, 1. liga žen (základní část)
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).
2. liga žen začátky utkání budou v 10.30 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.
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“ 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, nežli určuje tento rozpis. Budou však 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”.
Ustanovení Pravidel v bodě 3.2.3.3. (ohrádky) se jen doporučuje.
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 a vyšší než 25°C.
Schvalování hracích místností probíhá výhradně prostřednictvím registru ČAST.
Předchozí papírové formuláře nejsou přípustné a neslouží jako potvrzení o
schválené hrací místnosti.
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.

5. Účastníci:

Právo startu v sezóně 2015/16
Muži – 1. liga

Ženy – 1. liga

1. SKST Liberec (N-EL */)
1. Sokol Nusle Praha (sestup z EL)
2. US Steinerová Choceň (N-EL */)
2. SF SKK El Niňo Praha (N-EL)
3. SKST Baník Havířov B (N-EL */)
3. KST Blansko (N-EL)
4. TJ Ostrava KST B
4. SKST Vlašim B (N-EL)
5. KT Praha
5. TJ Slavoj Praha (N-EL)
6. TTC Moravská Slavia Brno
6. SKST Dubňany
7. TTC Elizza Praha
7. SVS Hradec Králové B
8. TTC Siko Orlová
8. Slovan Bohnice
9. Sokol Hradec Králové 2 B
9. TJ Sokol Líšeň
10. SKST Hodonín
10. TTC Elizza Praha (postup z 2LA)
11. KST Cheb (postup z 2LA)
11. SKST Vlašim D (postup z 2LB)
12. TJ Sokol Borová (postup z 2LB)
12. SK Frýdlant n. O. B (postup z 2LC)
Dále budou do 1. ligy mužů zařazena všechna družstva, která mají právo startu
v extralize mužů a APK je nepřijme do EL, příp. se do EL nepřihlásí.
*/ Náhradní družstvo pro EL mužů – při dodržení podmínek účasti v EL podle
určení APK.
Náhradní družstva pro 1. ligu
Muži – Slavoj Severotuk Ústí n. L. B, Tatran KRPA Hostinné
Ženy – za družstva 1-9 Sokol Nusle Praha B, za družstva 10-12 další družstva ve
skupinách 2. ligy.
Muži – 2. liga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Libín 1096 Prachatice (S-1L)
KST Zlín (S-1L)
Slavoj Severotuk Ústí n. L. B (N-1L)
Tatran Hostinné (N-1L)
TJ AŠ Ml. Boleslav
SKST Baník Havířov C
TTC Litoměřice
TJ Ostrava KST C
SF SKK El Niňo Praha C
TJ Nový Jičín
AC Sparta Praha
EXITERIA KST Jeseník

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Union Plzeň
TTC Moravská Slavia Brno C
TJ Sokol Plzeň V.
KST Blansko
TTC Elizza Praha B
TTC Siko Orlová B
TTC Moravská Slavia Brno B (V-Q2L)
SK Pedagog Č. Budějovice (V-3LA)
SKST Liberec B (V-3LB)
DTJ-Slavia Hradec Králové C (V-3LC)
TJ Agrotec Hustopeče (V-3LD)
TTC Frýdlant (V-3LE)

Náhradní družstva: Za družstva 1-19 TJ Šanov; za družstva 20-24: 2. družstva ve
skupinách 3. ligy.
Poznámka: Rozdělení do skupin provede STK ČAST.
Muži – 3. liga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

TJ Šanov (N-2L)
21.
TJ Tatran Sedlčany
22.
SK US Stein. Choceň B 23.
TJ Slovan Lochovice
24.
TJ Sokol Vracov
25.
TJ Avia Čakovice (N-2L) 26.
TJ Sl. Ústí n. L. C (N-2L) 27.
TJ Biž. Jablonec (N-2L) 28.
TTC Sokol Znojmo (N-2L) 29.
KST Vsetín (N-2L)
30.
Lokomotiva Vršovice
31
SKST Baník Most
32.
TJ Jiskra Holice
33.
MK Řeznovice
34.
ASK Tatra Kopřivnice 35

TJ Sokol Roztoky
KST Jirkov
Dvůr n. L./Jis. Jaroměř
TJ Baník Mikulčice
TTC Siko Orlová C
Sokol Michle
TJ AŠ Ml. Boleslav B
FK Kolín
TTC Koral Tišnov
TJ Sokol Čechovice
TTC Kladno
SF SKK El Niňo D
Lokomotiva Pardubice
SKST Hodonín B
KST Slezan Opava

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

TJ Sokol Vodňany
SKST Liberec D
Loko Depo Liberec
TJ Sokol Šarovy
TJ S. Olo. Neředín
SF SKK El Niňo E
TJ Jis. Raspenava
TTC Brandýs n. L.
TTC S. Znojmo B
TJ TŽ Třinec A
Pramet Šumperk A
TJ Fryšták
TJ Jis. Litomyšl A
Tatran Hostinné B
SK Tenis Polesí A

16.
17.
18.
19.
20.

Sokol Bor
TJ Sokol Mn. Hradiště
SKC Zruč nad Sázavou
TJ Žďár n. Sázavou
TJ Rožnov p. R.

36.
37.
38.
39.
40.

AC Sparta Praha B
TTC Elizza Praha C
TJ Sok. Hr. Králové C
TJ Sokol Lanžhot
TTC Ostrava Poruba

56.
57.
58.
59.
60.

Elekt. Strakonice A
TJ Sok. Plzeň V. B
TJ Sl. K. Vary B
TTC Litoměřice B
SK Slatina Brno A

Náhradní družstva by v případě potřeby byla určena podle Soutěžního řádu čl.
311.
Poznámka: Rozdělení do skupin provede STK ČAST.
Ženy - 2. liga
Skupina A
1. Sokol Nusle B (S-1L)
2. Slovan Bohnice B (N-1L)
3. ABC Braník
4. TJ Slavoj Praha B
5. TJ Sokol Stodůlky
6. TJ Sokol Plzeň V. A
7. TJ Avia Čakovice
8. TJ Spartak Kaplice
9. TJ Sokol Plzeň V. B
10. TJ Hrádek
11. SF SKK El Niňo B
12. KST Klatovy

Skupina B
1. SKST Děčín (S-1L)
2. TTC Ústí n. O. (S-1L)
3. SK Dobré C (N-1L)
4. SK Dobré D
5. SKP Sev. Ústí n. L.
6. SK Dobré B
7. SKST Vlašim C
8. TTC Ústí n. L. B
9. KST Jirkov
10. SKST Děčín B
11. SKP Sev. Ústí n. L. B
12. TJ Sokol Poděbrady

Skupina C
1. SK Jihlava (N-1L)
2. TJ Ostrava KST
3. Sokol Čejč
4. TJ Sokol Líšeň B
5. TTC Mor. Sl. Brno
6. SKST Dubňany B
7. KST Hluk B
8. SKST Hodonín C
9. SK Přerov
10. KST Olomouc
11. SPŠ B. Bošovice
12. SK Přerov B

Náhradní družstva:
Skupina A : VS Tábor,
skupina B : Montas Hradec Králové A, Sokol Chrudim B, Sokol Turnov
skupina C : v případě uvolnění místa rozhodne o obsazení STK.
6. Přihlášky,:
příspěvky

Oddíly (kluby), jejichž družstva jsou oprávněna k účasti, vyplní přihlášku do
26. 6. 2015 v registru ČAST v sekci klub – družstva klubu - přihláška do soutěže.
Současně družstva uhradí členský příspěvek na soutěž 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 přihlášená družstva na účet ČAST č. 166068750/0600.
Bankovní kódy a symboly jsou na http://www.ping-pong.cz/wpcontent/uploads/2014/08/201407081833415744021.pdf (ekonomická pravidla)
Pokud některé družstvo bude požadovat na úhradu složenku, může si ji vyžádat
na Se-ČAST (paní Navrátilová - uctarna@ping-pong.cz, tel.:233 017 337).
Bez úhrady příspěvku na soutěž nebude žádné 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 na schůzi STK ČAST dne 18. 7. 2015 v 14:00 h.
v restauraci U Žíznivého jelena (Vltavská 15/523, Praha 5).
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“, „Pravidel stolního tenisu ČAST“ označ. 2012-2013 a schválených
změn.

10. Systém:
soutěže

a/ Základní část
Dlouhodobě, dvoukolově, systémem každý s každým.
b/ Play-off – pro družstva na 1. a 2. místě
Družstva, která skončí v základní části na 1. a 2. místě, získávají právo startu v
play-off o vítěze soutěže (finále).
Hrají se dvě utkání (bodování 3-2-1-0), při nerozhodném stavu bodů z utkání
(např. 4:4), se hraje třetí rozhodující utkání.
Ustanovení k družstvům, která nebudou mít možnost nebo zájem pokračovat
v play-off (lze pouze pro celé play-off, nikoliv pro jednotlivá utkání):
Družstva nebudou postihována za neúčast, oznámí-li to tak, že zpráva bude
doručena řediteli soutěží min. 8 dní před začátkem play-off (ne telefonicky).
Pořadí utkání v play-off :
Lépe umístěné družstvo v základní části má právo rozhodnout o pořadí
pořadatelství 1. a 2. utkání.
Základní schéma:
1. utkání na stolech lépe umístěného družstva,
2. utkání na stolech hůře umístěného družstva.
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, doručení bude potvrzeno).
V případě 3. utkání bude pořadatelem lépe umístěné družstvo.
Ve 2. lize žen se Play-off nehraje.
Ustanovení ke startu hráčů na „střídavý start“:
V ligových soutěžích mohou startovat hráči na „střídavý start“ podle Soutěž. řádu.
Výklad k čl. 460.05 :
- V základní části může hráč nastoupit za družstvo, ve kterém startuje na střídavý
start, nejvýše v polovině utkání první a nejvýše v polovině utkání druhé části
soutěže.
- V play-off platí tento předpis samostatně, hráč může nastoupit jedenkrát.
- Počet utkání, ve kterých hráč nastoupil, 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: a/ Základní část:
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).
b/ Play-off :
Muži - Utkání podle SŘ čl. 317.01, čtyřhra se hraje pouze jedna (podle 317.01 od
zápasu č. 2) – utkání na max. 17 zápasů, utkání končí dosažením 9 bodů
jedním z družstev.
Ženy – Utkání podle SŘ čl. 318.01, hraje se bez čtyřhry (podle 318.01 od zápasu
č. 2) – na max. 9 zápasů, utkání končí dosažením 5ti bodů jedním družstvem.
12. Určení pořadí:

1. místo
- vítěz finále play-off,
2. místo
- poražený finalista play-off,
3. - 12. místo - podle pořadí v základní části.
Určení pořadí družstev, která neodehrají play-off (nebo jeho část) :
a/ Odstoupí-li některé z družstev z finále play-off, finále se nehraje a odstoupivší
družstvo bude celkově druhé.

b/ Odstoupí-li z finále obě družstva, nebo nehraje-li se play-off (2. liga žen), platí
pořadí ze základní části.
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).
Pravidlo 3.2.2.3., 3.2.2.9. a 3.2.2.10. pro sezónu 2015/16 v ligových
soutěžích ČAST neplatí.

14. Povinnosti pořadatelů: Povinnosti určuje Soutěžní řád čl. 336.
Upřesnění a doplnění:
a/ Bod l/ - výsledky utkání hlásit do 2 hodin po skončení
 utkání – hraje-li družstvo v termínu (sobota+neděle) jen jedno utkání
 druhého utkání – hraje-li družstvo v termínu dvě utkání
pouze prostřednictvím Registru ČAST (zadáním do infosystému).
Pozn.: Hraje-li družstvo své utkání, původně určené na neděli, jindy (např.
utkání předehrává), hlásí výsledek do 2 hodin po utkání prostřednictvím
Registru ČAST.
Při play-off hlásí pořadatel výsledek vždy do 1 hodiny po každém utkání
prostřednictvím Registru ČAST.
b/ Bod m/ - zasílání zápisů o utkání:
ba/ Nejpozději 1. pracovní den po utkání e-mailem
na jan.poledne@ping-pong.cz, a to v jasně čitelném provedení,
bb/ Pořadatel povinen mít originály u sebe do 30. 6. 2016 a příp. je poskytnout
na výzvu řediteli soutěží.
bc/ Budou-li v zápisu o utkání zapsány jakékoli připomínky vrchního
rozhodčího, příp. bude-li mít zápis přílohu, je pořadatel povinen zaslat originál
zápisu vč. přílohy poštou první pracovní den po utkání (při zápisu udělených
„karet“ není nutné zasílat originál zápisu).
c/ Pořadatel utkání je povinen připravit pro utkání zápis (podle tohoto rozpisu –
bod č. 19) a dále takové pomůcky, aby vrchní rozhodčí mohl v případě potřeby
vyhotovit trojmo přílohu zápisu o utkání.
d/ Pořádající oddíl je povinen zadat kompletní zápis o utkání s výsledky hráčů
(sady, míčky) do Registru ČAST:
- 1. liga – v den utkání,
- 2. a 3. liga – nejpozději první pracovní den po utkání.
Pozn.: Zadání míčků je pouze informativní, v případě potřeby hodnocení podle
míčků, je rozhodující zápis o utkání.
(nezadání zápisu = nedodržení rozpisu)
e/ Pořadatel utkání je povinen umístit v hracím prostoru 2 ks ohrádek s reklamou
podle určení ČAST (pokud tyto ohrádky obdrží od ČAST).
15. Odklady utkání : Postup žádostí o odklad utkání je určen v Soutěžním řádu čl. 326.02.
Odklad z důvodu reprezentace dospělých i mládeže 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.
Reprezentanty jsou hráči, kteří jsou na utkání nebo soutěž nominováni nebo
přihlášeni ČAST – bez ohledu na způsob úhrady nákladů (i samoplátci).
16. Soupisky:

Družstva zadají do 5. 9. 2015 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 10. 9. 2015,
- 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 (z formátu PDF). 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.
Při změnách soupisky se postupuje stejně, jako při jejím prvním zadávání.
Termín na zadání změny do Registru: nejpozději 3 dny před utkáním, každá
změna musí být opět potvrzena KSST.

17. Rozhodčí:

Vrchní rozhodčí deleguje KR ČAST. Rozhodčí ke stolům zajišťuje pořadatel
podle SŘ (rozhodčí s platnou licencí).

18. 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.

19. Zápisy o utkání: Pro vyhotovení zápisu o utkání je pořadatel povinen zajistit formulář vydaný
ČAST (prodej zápisových knih je na Se-ČAST, možno zaslat i poštou). Povolen je
pouze tiskopis vydaný ČAST.
Odesílání zápisů se řídí bodem 14. tohoto rozpisu. Pozdní odeslání příp. zaslání
na jinou adresu bude trestáno pořádkovou pokutou.
20. Čekací doba:

Čekací dobu určuje čl. 121 a 332 Soutěžního řádu.

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:
http://www.ittf.com/_front_page/ittf1.asp?category=balls
Je nutno uvést i druh (např. DHS 40+, Joola Super-P, atd.)
Nahlášené značky (typy) budou zveřejněny a jejich změna je možná k 1. 1. 2016.

22. 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.

23. Námitky:

Možno podávat podle Soutěžního řádu čl. 113 (na adresu ředitele soutěží ČAST,
viz bod č. 1).

24. 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 http://www.pingpong.cz/wp-content/uploads/2014/08/201407081833415744021.pdf (ekonomická
pravidla).

25. Postupy a sestupy: Postupy
 1. liga mužů
Vítěz 1. ligy mužů 2015/16 postupuje do baráže o postup do extraligy 2016/17
(proti 10. družstvu ELM). Pokud vítěz 1. ligy odmítne účast v baráži, přechází
právo účasti v baráži na 2., případně 3., případně 4. družstvo v konečném pořadí
1. ligy. Podmínkou přijetí vítěze baráže do ELM je splnění standardů pro účast
v ELM stanovených APK.
 1. liga žen
Vítězné družstvo postupuje do extraligy 2016/17.
 2. liga mužů
Vítězná družstva postupují do 1. ligy 2016/17.
 2. liga žen
Družstva umístěná na 1. - 3. místě každé skupiny a vítěz kvalifikace, ve které
budou mít právo startu 11. družstvo 1LŽ + čtvrtá družstva ze všech skupin 2LŽ
(3), postupují do 1. ligy 2016/17.
 3. liga mužů
Vítězná družstva postupují do 2. ligy 2016/17.
 Divize mužů
Vítězná družstva z divizí postupují přímo do 3. ligy 2016/17.
Do 3. ligy dále postoupí vítězné družstvo z kvalifikace dvou družstev, do které
budou zařazena druhá družstva z divizí těch krajů, které budou mít k 31. 12. 2015
největší počet oddílů evidovaných v ČAST.
 Divize žen
Vítězná družstva divizí + družstva umístěná na 11. místě 2LŽ získávají právo
startu v kvalifikaci o postup do 2. ligy 2016/17.
Pozn. Neplatí čl. 307.07 SŘ v návaznosti na Usnesení Konference ČAST 2015.
Do kvalifikace bude přijato z každého kraje jedno družstvo podle nahlášení KSST
(i v případě, že družstvo žen z některého kraje bude startovat v divizi jiného kraje
nebo v soutěži s muži, nebo bude jediným zájemcem z kraje a nehrálo divizi).
Sestupy
 Do 1. ligy mužů a žen
Muži – podle rozpisu extraligy mužů (řízené APK).
Ženy – družstvo na 10. místě z konečného pořadí extraligy žen.
 Z 1. ligy mužů
Dvě poslední družstva z konečného pořadí.
 Z 1. ligy žen
Družstvo 12. místě konečného pořadí 1. ligy sestupuje přímo, družstvo na 11.
místě konečného pořadí do kvalifikace.
 Z 2. ligy mužů
Družstva na 11. a 12. místě konečného pořadí příslušné skupiny 2. ligy a dále

poražené družstvo z kvalifikace družstev, která skončí v konečném pořadí
skupiny A a B na 10. místě.
Pozn.: Kvalifikace formou dvojutkání „doma-venku“ bude sehrána podle
zvláštních pokynů.
.
 Z 2. ligy žen
Družstva na 12. místě konečného pořadí sk. A, B sestupují přímo (sk. C jen 11
družstev, přímo sestupující není), do kvalifikace družstva na 11. místě 2LŽ všech
skupin.
 Z 3. ligy mužů
Družstva na 10. až 12. místě konečného pořadí všech skupin.
26. Upozornění:

Upozorňujeme oddíly
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/#paneformulare
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. do 20. 6.
2015. Případné žádosti o převody a přechody zasílají družstva doporučeně na
adresu ředitele soutěží. Spolu s žádostí je nutné uhradit poplatek dle čl.
314.07 SŘ.
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, popř. zveřejňovány na webových stránkách
ČAST www.ping-pong.cz.

27. Schválení:

Tento rozpis schválil VV ČAST dne 16. 6. 2015.
Aktualizováno k 1. 10. 2015.
Petr Bohumský
místopředseda ČAST

