Česká asociace stolního tenisu

D O D A T E K č. 4
Soutěžního řádu stolního tenisu

(platného od 15.5.2012)

Konference ČAST schválila dne 3.4.2016 níže uvedené změny a doplňky Soutěžního řádu stolního
tenisu platného od 15.5.2012.
Dodatek vstupuje v platnost dnem zveřejnění na webu ČAST.
Změny jsou pro lepší orientaci označeny barevně.

1. Změny v Soutěžním řádu
113.02 (změna textu v bodu a/)
Námitky možno podat:
a) proti rozhodnutí rozhodčího nebo asistenta rozhodčího
- k vrchnímu rozhodčímu,
302.03 (doplnění a změna)
V případě potřeby bude v ligových soutěžích řešen zvýšený sestup (podle čl. 302.02) takto:
I. liga mužů

- o navýšený počet družstev se zvýší počet sestupujících

I. liga žen

- při navýšení o jedno družstvo: ruší se kvalifikace podle čl. 308.04, obě 9. družstva
sestupují
- při navýšení o dvě družstva: kvalifikaci podle čl. 308.04 hrají družstva na 8. místě, atd.

II. liga mužů

- při navýšení o jedno družstvo: ruší se kvalifikace podle čl. 307.06, oba 10. sestupují
- při navýšení o dvě družstva: kvalifikaci podle čl. 307.06 hrají družstva na 9. místě, atd.

II. liga žen

- při navýšení: o příslušný počet družstev se sníží počet postupujících z kvalifikace o
účast v II. lize

III. liga mužů - při navýšení o jedno družstvo: ruší se kvalifikace podle čl. 304.07, postupují vítězové
divizí
- při navýšení o více míst: ruší se kvalifikace podle čl. 304.07, družstva na 9. místech
všech skupin sehrají kvalifikaci, ze které sestoupí potřebný počet družstev.
304.08 (změna)
Vítězná družstva divizí žen postupují do kvalifikace o postup do II. ligy.
Systém kvalifikace a rozdělení družstev do jednotlivých skupin kvalifikace určí STK s přihlédnutím
k územním vzdálenostem.
V kvalifikaci mají právo účasti i družstva, která skončí ve skupinách II. ligy na 9. místě.
Do II. ligy postupuje 6 družstev.
Počet družstev a sestupy mohou být přechodně upraveny v souladu s čl. 302.02.
307.03 (změna)
Ženy hrají ve třech skupinách, rozdělení družstev do skupin provede STK ČAST – zejména podle
územních vzdáleností míst přihlášených družstev. Budou-li v soutěži dvě nebo více družstev jednoho
oddílu, budou zařazena do různých skupin – pokud tím nevzniknou nevhodné vzdálenosti na přejezdy
družstev.
V případě převodu místa mezi družstvy podle čl. 313.02, může být družstvo zařazeno do skupiny, ve
které převádějící družstvo startovalo před převodem.

307.04 (doplnění a změna)
Družstva soutěží ve skupinách způsobem uvedeným v rozpisu soutěže, dlouhodobě, v termínech
podle celostátního kalendářního plánu soutěží.
Muži – v každé skupině startuje 12 družstev.
Ženy – v každé skupině startuje 10 družstev.
Počet družstev a sestupy mohou být přechodně upraveny v souladu s čl. 302.02.
307.07 (změna)
Sestupy – ženy:
Družstva, která skončí ve svých skupinách na 10. místě, sestupují do divize.
Družstva, která skončí ve svých skupinách na 9. místě, budou zařazena do kvalifikace s vítězi divizí.
308.01 (doplnění a změna)
I. liga je celostátní soutěží družstev. Řídí ji ČAST. Soutěží se v ní způsobem uvedeným v rozpisu,
dlouhodobě, v termínech podle celostátního kalendářního plánu soutěží.
Muži – hraje 12 družstev v jedné skupině.
Ženy – hrají ve dvou skupinách po 10 družstvech. Pro rozdělení do skupin platí stejné zásady, jako
jsou určeny v čl. 307.02. Počet družstev je 20.
Počet družstev a sestupy mohou být přechodně upraveny v souladu s čl. 302.02.
308.02 (změna)
Muži – Vítězné družstvo I. ligy postupuje do extraligy nebo do kvalifikace o extraligu (podle určení
v rozpisu extraligy) – za předpokladu dodržení podmínek APK.
Ženy – Vítězná družstva obou skupin I. ligy sehrají finále o vítěze I. ligy (formou dvojutkání doma –
venku). Družstvo, které získá z finálových utkání více bodů, postoupí do extraligy. Při rovnosti bodů
z utkání rozhoduje dále zisk většího počtu zápasů, příp. sad i míčků.
Poražené družstvo je 1. náhradníkem pro extraligu, při obsazení soutěže zůstává v I. lize.
308.04 (změna)
Sestupy - ženy:
Družstva, která skončí ve svých skupinách na 10. místě, sestupují do II. ligy.
Družstva, která skončí ve svých skupinách na 9. místě, sehrají kvalifikaci (formou dvojutkání doma –
venku).
Družstvo, které získá z kvalifikačních utkání více bodů, bude zařazeno do příštího ročníku I. ligy. Při
rovnosti bodů z utkání rozhoduje dále zisk většího počtu zápasů, příp. sad i míčků.
Poražené družstvo je 1. náhradníkem pro I. ligu, při obsazení soutěže sestupuje do II. ligy.
309.05 (změna)
Muži – Družstvo, které se umístilo v soutěži na posledním místě, sestupuje do I. ligy, nebo do
kvalifikace s vítězem I. ligy.
Ženy – Družstvo, které se umístilo na 10. místě, sestupuje do I. ligy.
311 (změna odstavce d/, ostatní beze změny)
d) Do kvalifikace nesmějí být zařazena povinně sestupující družstva podle odstavce b) tohoto článku.
Podle rozpisu soutěže je také možno pořádat kvalifikaci za účasti
- družstva (družstev), které by mělo sestupovat a umístilo se nad povinně sestupujícími družstvy
podle bodu b),
- vítězů skupin nižší soutěže.
Pozn.: Kvalifikace o postup do extraligy mužů může být pořádaná i podle jiných podmínek, které
budou uvedeny v rozpisu soutěže.
330.09 (změna části textu)
Hráči, kteří jsou na soupisce družstva uvedeni na místech, která přesahují minimální předepsaný
počet hráčů na soupisce (viz čl. 330.08), mohou být uvedeni na soupisce družstva startujícího v nižší
třídě soutěží (tj. např. u soutěží čtyřčlenných družstev mužů mohou být hráči na pátém, šestém a
dalších místech soupisky uvedeni na soupisce nižší třídy soutěže; stejně jako např. žákyně na třetím,
čtvrtém a dalších místech soupisky). Hráč však může být zařazen nejvýše na soupisky tří družstev v

domácích soutěžích dospělých. Má-li schválen střídavý start, může být navíc i na soupisce družstva,
ve kterém má schválen střídavý start.
Zařazení… dále beze změny
330.25 (nový článek)
Hráč základu družstva, který neodehrál v 1. polovině základní části alespoň jedno utkání, bude pro
zbytek soutěže zařazen na poslední místo na soupisce (poslední místo za hráči, kteří jsou členy
oddílu a hráči na hostování – před hráče na střídavý start).
Pro splnění podmínky odehrání utkání je potřeba nastoupení v základní sestavě na dvouhry a dohrání
všech svých zápasů v utkání (bez vlastní kontumace, bez odstoupení, bez vystřídání).
Nový základ družstva vznikne posunutím hráčů na soupisce, příp. je možno využít povolené změny
pořadí podle čl. 330.04 nebo 330.10. Hráč přesunutý ze základu družstva, nemůže být doplněn na
soupisku žádného dalšího družstva oddílu.
Řídící svaz upozorní na vzniklý stav po odehrání 1. poloviny základní části a zneplatní ve STISu
příslušnou soupisku (případně i navazující soupisky). Oddíl je povinen provést změnu soupisek
dostatečně předem, před prvním utkáním kteréhokoli družstva, jehož soupisky se tato změna týká.
Poznámka:
1. Změny povolené v čl. 330.04 a 330.10 se netýkají hráče, který je vyřazován ze základu.
2. Má-li se posunout do základu hráčka ze soupisky nižšího družstva, která je v oddílu na hostování
podle čl. 461.02 (hostování žen), může být toto posunutí provedeno, i když by to jinak nebylo podle čl.
461.02 možné.
334.03 (upřesnění)
Ztrátou bodu (kontumační prohrou ve smyslu čl. 115.03 tohoto řádu) příslušného zápasu v utkání se
postihují případy, kdy k zápasu (zápasům) některý hráč nenastoupí, nebo nastoupí s vybavením
v rozporu s Pravidly stolního tenisu ČAST a byl předem na závadu upozorněn.
Nenastoupí-li k zápasu v utkání družstev oba hráči, zápas se ruší a žádnému družstvu se do výsledku
nezapočítává (v kladném ani záporném vyjádření).
Případy, kdy k některému zápasu nebo celému utkání nastoupí hráč neoprávněně, se posuzují podle
čl. 334.01 kontumací celého utkání.
336 g) (upřesnění Poznámky 2 bodu g/)
V utkání III. ligy mužů a II. ligy žen je možno využít jako rozhodčího (u stolu) hráče, který v utkání
hraje. Ten však musí být držitelem licence rozhodčího C, A nebo NU. Zároveň však nesmí v zápase,
který rozhoduje, poskytovat rady.
338.02 (doplnění článku o bod o/)
o) provést kontrolu pálek, pokud nejsou delegováni rozhodčí.

2. Změny v Přestupním řádu
452.03 (doplnění)
Byl-li přestup zamítnut z důvodu chybějícího souhlasu mateřského oddílu a není-li smlouvou podle čl.
456 mezi hráčem a oddílem stanoveno jinak, smí hráč po uplynutí 12 měsíců ve lhůtě 30 dnů
přestoupit bez souhlasu mateřského oddílu. Podává-li se přestup opakovaně do stejného oddílu, 12-ti
měsíční lhůta se zkracuje na 9 měsíců, při platnosti ustanovení článku 451.02. Připadne-li 30ti denní
lhůta (celá, nebo částečně) na období 15.února až 14.května včetně, nezapočítává se do ní toto
období, kdy nelze ohlásit přestup.
Jedná-li se o hráče kategorie mládeže podle čl. 501 SŘ, může mateřský oddíl požadovat prokazatelně
vynaložené náklady na výchovu hráče během jeho členství v mateřském oddíle, avšak nejvýše podle
tabulky výchovného vydané VV ČAST k 1.3. každého roku, kterou mohou každoročně do 31.3.
upravovat všechny řídící svazy pro svoje potřeby. V případě nevydání nové tabulky VV ČAST, platí
tabulka vydaná v minulém období. Tabulka výchovného krajských svazů může činit nejvýše 30%
částek, tabulka výchovného regionálních svazů může činit nejvýše 15% částek, z výchovného,
určeného ČAST. Tabulka je sestavena podle umístění hráčů na základním žebříčku a podle věkových
kategorií. Je-li hráč zařazen na více žebříčcích, platí ta částka, která je pro mateřský oddíl
nejvýhodnější.

452.06 (upřesnění)
Nepřihlásí-li oddíl družstvo s právem účasti do dané soutěže, mohou všichni hráči, kteří byli členy
základu družstva, hrající danou soutěž v uplynulé poslední sezóně, hlásit přestup bez souhlasu
mateřského oddílu a současně neplatí ustanovení článků 452.01. a 452.03.
453.03 (změna)
Po dobu pozastavení přestupu nemůže hráč startovat za žádný oddíl. Toto se netýká pozastavení
Střídavého startu a Hostování hráčů.
454.03 (nový článek)
Rozhodnutí o schválení přestupu nabývá platnosti následující den po jeho zveřejnění, se všemi
navazujícími důsledky (platnost soupisek, změny soupisek)
460.03 (změna)
Každý hráč může mít během jedné sezóny, schválen jeden střídavý start.
460.04 (změna části textu)
Střídavý start může být schválen pouze do vyšší soutěže, než je v základu družstva v mateřském
oddílu.
Střídavý start nemůže být schválen do družstva v soutěži, v níž je již uveden na soupisce (ani v jiné
skupině stejné třídy) – i mimo základ družstva v mateřském oddílu.
Hráč, který není v základu družstva na žádné soupisce, se z hlediska střídavého startu posuzuje jako
hráč základu nejnižšího družstva, na jehož soupisce je uveden.
Hráči, který není na soupisce žádného družstva, nemůže být schválen střídavý start.
Kvůli střídavému startu nemůže být hráč vyřazen ze soupisky družstva, za které již v sezóně nastoupil.
Podle rozhodnutí mateřského oddílu může být hráč vyřazen ze soupisky družstva, pokud ještě za
družstvo nenastoupil, bránilo-li by toto zařazení schválení střídavého startu.
Na soupisce dalšího oddílu je hráč uveden s poznámkou „střídavý start“.
Poznámka :
Pro porovnání výše soutěžních tříd Prahy a krajů (regionů) platí, že divize jsou si rovny a soutěže
PSST od IV.třídy jsou na úrovni regionů (IV.třída = regionální přebor I.třídy atd.).
460.06 (změna části textu)
Žádost o střídavý start podávají prostřednictvím Registru ČAST oddíly a hráč ke svazu, který řídí
soutěž, ve které má hráč startovat.
Žádost oddíly podávají v termínu od 10.8. do 14.2.
V žádosti se uvedou
- jména mateřského a hostujícího oddílu,
- identifikace hráče,
- soutěž, ve které je hráč na soupisce v základu družstva,
- další soutěže, ve kterých je hráč uveden na soupisce mateřského oddílu,
- soutěže, ve kterých má již schválen střídavý start a
- soutěž, ve které má hráč nastupovat na střídavý start v hostujícím oddílu.
461.02 (doplnění)
Závodnice (ženy, juniorky 21, dorostenky, žákyně) mohou startovat v soutěžích družstev mužů za
mateřský oddíl a současně hostovat v jednom družstvu žen jiného oddílu, pokud tím nejsou porušena
další ustanovení tohoto řádu a rozpisu soutěže (hráčka na max. třech soupiskách).
Poznámky:
1. Toto hostování se podává prostřednictvím Registru ČAST jako „Hostování žen“.
2. Při posunutí hostující hráčky do vyššího družstva podle čl. 330.25 Poznámky 2, může dojít ke
změně družstva, která by jinak nebyla podle tohoto článku možná.

3. Změna v Disciplinárním řádu
Článek 610 Vyloučení družstva ze soutěže (úprava textu)
Vyloučení družstva ze soutěže je možné jen za zvlášť závažné a ojedinělé porušení řádů a pravidel
sportovních soutěží (viz čl. 335). Vyloučené družstvo lze přeřadit do nižší soutěže až o dva stupně.

