ROZPIS KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE – 2016/2017

KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Vypisuje
mistrovské soutěže družstev mužů pro sezónu 2016/2017

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Řízení soutěže:
Krajské soutěže řídí VV KKSST prostřednictvím své STK.
2. Pořadatel:
Pořadatelem jsou oddíly, jejichž družstva budou ve vylosování uvedena na 1. místě.
V odvetném kole pak družstva, která budou uvedena na druhém místě.
3. Termíny:
Termíny jednotlivých utkání budou uvedeny na www.stis.ping-pong.cz a v termínové listině
KKSST.
4. Místo:
Hraje se v hracích místnostech zúčastněných družstev uvedených v adresáři, který bude vydán
s rozlosováním a též bude uveden na stránkách www.stis.ping-pong.cz. Hraje se povinně
minimálně na dvou stolech, v hracích místnostech, které musí odpovídat pravidlům ST a SŘ.
Také vybavení musí odpovídat pravidlům ST a SŘ. Při utkání musí být používána počítadla stavu
zápasu. V případě, že jednotlivá pořadatelská družstva nastoupí do soutěže v hracích
podmínkách, které neodpovídají standardům vycházejícím z pravidel ST a SŘ, mohou požádat
STK o udělení výjimky. STK žádost posoudí a žádost schválí nebo zamítne. Stanovisko vydané
STK je platné pouze pro sezónu 2016/2017. V žádosti družstvo uvede konkrétní požadavek,
který se týká předmětu žádosti. STK doporučuje k žádosti připojit náčrtek nebo
fotodokumentaci, které zajistí objektivní posouzení.
5. Účastníci:
DIVIZE:
TJ Slovan Karlovy Vary A, TJ Slovan Karlovy Vary B, TJ Jiskra Březová A, TJ Ostrov A, TJ Sokol
Velká Hleďsebe A, TJ Batesta Chodov B, TJ Slavoj Kynšperk A, KST Karlovy Vary A, SK Toužim A,
TJ Lomnice A, TJ Spartak Horní Slavkov A, TJ Loket A;
KP 1:
TJ Ostrov B, TJ Slavoj Kynšperk B, SK Merklín A, TJ Baník Svatava A, TJ Sokol Velká Hleďsebe B,
TJ Baník Sokolov A, TJ Slovan Karlovy Vary C, TJ Jiskra Aš A, KST Karlovy Vary B, TJ Jiskra Březová
B;
KP 2:
KST Cheb B, TJ Batesta Chodov C, TJ Baník Vintířov A, TJ Ostrov C, TJ Slavoj Kynšperk C, KST
Karlovy Vary C, TJ Strunal Luby A, TJ Loket B, TJ Baník Sokolov B, TJ Sokol Velká Hleďsebe C.
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6. Přihlášky:
Oddíly/kluby st. tenisu, jejichž družstva jsou oprávněna k účasti, do 15. 07. 2016 řádně vyplní
elektronickou přihlášku v registru cestou svého oddílového správce a to postupem uvedený
ve Zprávách KKSST č. 11 2015/2016 bod 9. Potvrzení o uhrazení vkladu do soutěže zašlete
mailem na adresu: korinek.jan@volny.cz nebo poštou na adresu: Mgr. Jan Kořínek, U
Koupaliště 801, 357 35 Chodov, taktéž nejpozději do 15.07.2016.
STK žádá družstva, která mají právo startu a nebudou se přihlašovat, aby toto písemně nebo
mailem oznámila co nejdříve na výše uvedenou adresu.
7. Vklady:
Účastníci uhradí vklad (do termínu přihlášek) ve výši podle rozhodnutí VV KKSST takto:
DIVIZE
1 500,- Kč
KP 1
1 200,- Kč
KP 2
800,- Kč
Kopii dokladu o zaplacení vkladu zašlete spolu s přihláškou poštou nebo emailem na adresu
předsedy STK KKSST uvedenou v bodě 6. Způsoby placení jsou popsány ve zprávách č. 14
2014/2015.
8. Losování:
Bude provedeno na základě došlých přihlášek.
9. Úhrada:
Družstva startují na náklady svých TJ nebo klubů.
10. Podmínka účasti:
Je dána SŘ čl. 322.01 až 322.03 a tímto rozpisem.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
11. Předpis:
Hraje se podle Pravidel stolního tenisu platných od 01. 09. 2011, podle Soutěžního řádu
stolního tenisu platného od 03.04.2016, všech jejich dodatků, a podle ustanovení tohoto
rozpisu.
12. Systém:
DIVIZE
12 účastníků, systém dvoukolový, každý s každým. Čtyřčlenná družstva, rozpis na 18 zápasů,
utkání končí dosažením 10-tého bodu jedním ze soupeřů (závazné pořadí zápasů dle čl. 317.01
SŘ), případně nerozhodným stavem 9:9.
KP 1
10 účastníků, systém dvoukolový, každý s každým. Čtyřčlenná družstva, rozpis na 18 zápasů,
utkání končí dosažením 10-tého bodu jedním ze soupeřů (závazné pořadí zápasů dle čl. 317.01
SŘ), případně nerozhodným stavem 9:9.
KP 2
10 účastníků, systém dvoukolový, každý s každým. Čtyřčlenná družstva, rozpis na 18 zápasů,
utkání končí dosažením 10-tého bodu jedním ze soupeřů (závazné pořadí zápasů dle čl. 317.01
SŘ), případně nerozhodným stavem 9:9.
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13. Soupisky:
Družstva zadají do 10. 09. 2016 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. Způsob a termín kontroly a potvrzení
soupisky KSST byl určen v Registru a zveřejněn v předešlých zprávách KKSST. 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 STK. Po schválení STK a uzamčení centrálním registrem si oddíly soupisky samy
vytisknou z internetu (z registru) a společně s průkazy totožnosti se jimi budou prokazovat při
utkáních. Sestavování soupisek se řídí Soutěžním řádem čl. 330. Změny soupisek je možno
provádět podle ustanovení SŘ. Při každé změně je nutno vyhotovit soupisky nové a nechat je
schválit STK. 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. Postup při změnách soupisky (odemčení,
potvrzení, uzamčení, možnost tisku) byl zveřejněn v Registru a ve Zprávách KKSST. Ženy
zařazené v žebříčcích mužů musí být na soupiskách na odpovídajících místech, ostatní ženy na
soupiskách mužů budou psány jako poslední.
14. Míčky:
Bílé plastové míčky dle vlastního výběru, schválené ITTF, 3hvězdičková kvalita, 40+, které
budou uvedeny v elektronické přihlášce. Před utkáním musí mít k dispozici nejméně 12 míčků
a je povinen umožnit soupeři rozehrání s těmito míčky. Míčky je možné změnit pouze v
polovině soutěže, tj. k 01.01.2017.
15. Start žen:
Ve všech třech soutěžích, které VV KKSST řídí je povolen v utkání start neomezeného počtu
žen v družstvu. Jedinou podmínkou je, že žádná z těchto žen nesmí být na základu ligového
družstva žen.
16. Námitky:
Podávají se ve smyslu ustanovení čl. 113 a 114 SŘ.
17. Odklady utkání:
Řídí se SŘ čl. 326.02. Bude-li družstvo žádat o odklad z důvodu epidemie, je nutno se žádostí
o odklad poslat i potvrzení Krajské hygienické stanice.
18. Předehrání utkání:
Je možné jen po dohodě obou soupeřů, při dodržení čl. 326.01 a s následující úpravou čl.
327.01 SŘ: V případě, že se utkání bude hrát v jiný termín, nebo jiné herně, než bylo uvedeno
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v rozlosování, je domácí oddíl povinen nejméně 3 dny předem ohlásit tuto skutečnost emailem
STK řídícího svazu a soupeři. Nedodržení tohoto ustanovení bude trestáno podle
disciplinárního řádu, případně až kontumací utkání. Tuto změnu zavede STK též do registru.
Zrušení (odvolání) takto hlášeného předehrávaného utkání je možné pouze SMS zprávou na
tel. 777 906 037 (předseda STK – Mgr. Jan Kořínek) a to jen do času nahlášeného oficiálního
začátku předehrávaného utkání.
Na odvolání utkání po stanoveném času začátku utkání nebude brán zřetel; obě družstva
budou mít kontumační výsledek 0:10 a budou potrestána pokutou. Dřívější začátek
odpoledního utkání oproti rozlosování je možný pouze po dohodě obou družstev a není třeba
jej hlásit STK. Časové lhůty pro zadání výsledku a zápisu v takovýchto utkáních zůstávají – tj.
do 22:00 h v den konání zadat konečný výsledek do STISu; do 48 hod. odeslat zápis, buď
naskenovaný emailem nebo originál poštou předsedovi STK a zároveň doplnit kompletní zápis
v elektronické podobě ve STISu (body, sady).
19. Rozhodčí:
Pořádající oddíl je povinen zajistit včas kvalifikovaného rozhodčího, který má platnou licenci a
je na evidenčním seznamu oddílů ČAST. Tento kvalifikovaný rozhodčí je tímto delegován KKSST
k řízení utkání se všemi právy a povinnostmi. V zápise o utkání musí být uvedeno jeho jméno,
příjmení a platná licence.
VV KKSST na svém zasedání dne 18. 06. 2014 rozhodl, že vrchní rozhodčí může nastoupit
v utkání jako hráč. V případě, že nastoupí v utkání jako hráč, pozbývá tímto delegaci KKSST
se všemi právy k tomu příslušejícími, tuto skutečnost je nutné zapsat do poznámky v zápisu o
utkání s uvedením časového údaje, kdy k tomuto došlo.
V zápise o utkání uvede rozhodčí u pořadového čísla zápasů 1 až 6 u obou soupeřů i křestní
jména hráčů. Rovněž střídající hráč musí být uveden včetně křestního jména. Garantem jsou
oba vedoucí družstev. Absence křestních jmen bude pokutována. Vrchní rozhodčí je povinen
uvést do zápisu čas ukončení utkání a střídání hráčů!!
20. Čekací doba:
Řídí se ustanovením čl. 122 a 332 SŘ.
21. Zasílání výsledků:
Do 22:00 h v den utkání (dvojutkání) zapíše konečný výsledek odehraného utkání oddílový
správce, jím pověřená osoba nebo vedoucí pořádajícího družstva do STISu ww.stis.ping-pong.
cz. SMS zprávy se nezasílají. Následně zástupce každého oddílu nejpozději v první pracovní
den po odehraném utkání (dvojutkání) vyplní, resp. přepíše kompletní zápis na internetových
stránkách STISu, který bude potvrzen předsedou STK po obdržení zápisu v elektronické nebo
písemné podobě. Do elektronické podoby zápisu se nezapisují míčky. Zadání míčků je pouze
informativní. V případě potřeby hodnocení podle míčků je rozhodující zápis o utkání. Do 48
hodin po sehrání utkání (tzn. nejpozději v první pracovní den) je pořádající oddíl povinen
odeslat:
a) naskenovaný zápis e-mailem na elektronickou adresu předsedy STK (originál zápisu
archivuje pořádající oddíl u sebe v úschově do 30. 06. 2017 a předloží jej kdykoli na výzvu STK,
oskenovaný zápis = sken musí být zřetelný a dobře čitelný),
nebo
b) originál zápisu v papírové podobě poštou na korespondenční adresu předsedy STK
(rozhodující je datum podání, otisk razítka pošty). Od sezóny 2017/2018 již pouze elektronicky!
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Později došlé zápisy budou pokutovány dle sazebníku.
Budou-li v zápisu o utkání zapsány jakékoli připomínky rozhodčího, příp. bude-li mít zápis
přílohu, je pořadatel povinen zaslat originál zápisu vč. přílohy poštou nebo mailem první
pracovní den po utkání na adresu předsedy STK společně se zápisem. STK připomíná hlavně
novým účastníkům soutěží, že výsledky jednotlivých utkání (tedy kompletní zápis o utkání) do
STISu přepisují oddíloví správci, případně vedoucí družstev nebo jím pověření členové
oddílu!!! Oprávnění ke vkládání údajů do STISu pro jednotlivé členy oddílu zajistí krajský
administrátor Mgr. Jan Kořínek na základě písemné nebo telefonické žádosti. Správnost
výsledků potvrzuje předseda STK, které následně budou schváleny zeleným podbarvením ve
STISu. Výsledky a průběžná pořadí budou kdykoli k nahlédnutí na stránkách STISu.
22. Postupy a sestupy:
Budou uvedeny v samostatné příloze, po přihláškách.
23. Výjimky z platného SŘ a Pravidel ST schválené VV KKSST 15. 06. 2016
čl. 322.01 a), b), c) – Ponechává se v původním znění podle SŘ platného od 15. 05. 2012.
čl. 331.03 – Hráči musí nastoupit a odehrát první zápas v jednotných dresech. Při výměně
dresu v dalších zápasech musí dres odpovídat pravidlům stolního tenisu.
čl. 338.09 – Je přípustné, aby vrchním rozhodčím byl závodník, který v utkání hraje. Viz
bod č. 19. tohoto rozpisu.
čl. 3.2.3.3. – Ohraničení hracího prostoru ohrádkami - v přihlášce do soutěže může oddíl
požádat o výjimku s uvedením důvodu. Viz bod č. 4. tohoto rozpisu.
čl. 330.24 b); ba) - Hráč, který není uveden na žádném žebříčku v ČR může být uveden
max. na 3 soupiskách,
24. Závěrečné hodnocení sezóny:
Závěrečné hodnocení krajských soutěží zašlou oddíly/kluby za svá družstva nejpozději do
01.05.2017. Odpadá povinnost vypisovat hodnocení každým družstvem zvlášť, ale pouze
hromadně za oddíl/klub v případě, že bude mít v krajských soutěží oddíl/klub více družstev.
Formuláře budou rozeslány v průběhu sezóny a dále budou k dispozici na stránkách www.pingpong.cz v sekci dle bodu 8 Zpráv č. 14 2014/2015.

JUDr. Ivan Dospíšil

Mgr. Michal Janský

Mgr. Jan Kořínek

místopředseda VV KKSST

sekretář VV KKSST

předseda STK KKSST
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