Plzeňský krajský svaz stolního tenisu
sportovně technická komise
vypisuje

9.června 2016

SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2016/2017
1) Řízení soutěže: Soutěže řídí VV PKSST prostřednictvím své STK.
2) Pořadatel: Pořadatelem utkání budou oddíly (kluby), jejichž družstva budou ve vylosování uvedena na
prvním místě (v odvetném kole opačně).
3) Termíny: Termíny utkání budou uvedeny ve vylosování. Závazné začátky, které je možno měnit pouze
po dohodě soupeřů budou také uvedeny ve vylosování.
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“. Rozměry a osvětlení hracího prostoru určují „Pravidla stolního tenisu“.
5) Právo startu: divize mužů: TJ Sokol Plzeň V.“B“+“C“, TJ Union Plzeň „A“+“B“, KST Klatovy, KOC
Sušice, TJ Sokol Břasy, SK Jiskra Domažlice, TJ Dobřany, TJ Slavoj Stod, TJ Sokol Lhůta, DIOSS
Nýřany.
krajská soutěž 1.třídy: TJ Sokol Kdyně, TJ Sokol Plzeň „D“, TJ Sokol Horažďovice,
SKUŘ Plzeň „B“, SK Jiskra Domažlice „B“, TJ Sokol Klabava, ST DDM Stříbro, SK Nevid, TJ Sokol
Horní Bělá, TJ Slavoj Stod „B“, DIOSS Nýřany „B“, TJ Sokol Nová Hospoda.
krajská soutěž 2.třídy: TJ Sokol Bor „C“, TJ Město Zbiroh, SK Kornatice, SK
Rokycany, TJ Union Plzeň „C“, TJ Sokol Plzeň V.“E“+“F“, KST Klatovy“B“, TJ Trnová, TJ Sokol
Nezvěstice, TJ Sokol Těně, TJ Sokol Starý Plzenec, KOC Sušice „B“+“C“, TJ Dynamo Horšovský Týn,
SK Drahotín, TJ Sokol Pocinovice, TJ Baník Líně, TJ Slavoj Stod „C“, TJ Sokol Přeštice, TJ Dobřany
„B“, TJ Slavoj Chodová Planá „A“+“B“, TJ Zdemyslice, DIOSS Nýřany „C“, TJ Sokol Horažďovice
„B“, SK Jiskra Domažlice „C“, TJ Sokol Klabava „B“.
divize žen:TJ Union Plzeň B, TJ Sokol Plzeň C+D+E a další přihlášená družstva.
6) Přihlášky: Oddíly, jejichž družstva jsou oprávněna k účasti, zašlou přihlášku do 30.června 2016 nově
v el. podobě prostřednictvím registru ČAST https://registr.ping-pong.cz/htm/auth/klub/druzstva/
Na přihlášce musí být uvedeny všechny údaje dle předtisku. Dále na adresu STK je nutné zaslat kopii
dokladu o úhradě vkladu do soutěže + kopii dokladu o zaplacení registračních poplatků dle evidenčního
seznamu na registru ČAST (netýká se družstev oddílů, které budou mít družstva startující v ligových
soutěžích).
Pozn.: Žádáme družstva, která mají právo startu a nebudou se přihlašovat, aby toto oznámila co nejdříve
na adresu STK.
Upozornění: při převodech soutěžních tříd se platí KSST poplatek 1000,-Kč za jedno družstvo (dodatek
SŘ čl.314.07).
7) Losování: Losování bude provedeno na schůzi sportovně-technické komise v červenci 2016.
8) Vklady: Družstva uhradí (do termínu přihlášek) vklad do soutěže ve výši 1.500,-Kč (divize muži),
1.200,-Kč (KS 1.tř.muži) a 1.000,-Kč (divize ženy a KS muži 2.třídy). Bez úhrady vkladu a doložení
dokladu nebude žádné družstvo přijato do soutěže.
9) Úhrada: Družstva startují na náklady svých TJ (klubů).
10) 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.¨

-2Muži - dvoukolový, systémem každý s každým. Utkání podle SŘ čl.317.01
11) Systém soutěže:
(utkání na max.18 zápasů,ukončené při dosažení 10-ti bodů jedním družstvem.
Ženy – podle počtu přihlášených družstev (do 6-ti družstev čtyřkolový, 7-9
dvoukolový + nadstavba o 1.-4.místo a o 5.-poslední místo, 10 a více-dvoukolový. Utkání podle SŘ
čl.318.01.
12) Systém utkání: Čtyřčlenná družstva mužů a tříčlenná družstva žen – dle „Soutěžního řádu“.
13) Podmínky: Přihlášená družstva musí splňovat podmínky dle „Soutěžního řádu čl.322.
14) Povinnosti pořadatelů: Povinnosti určuje „Soutěžní řád“ čl.336. Adresa na zasílání zápisů o utkání:
stk.plzen@seznam.cz
15) Odklady utkání: Podmínky a způsob žádání o odklad utkání určuje SŘ čl.326.02. Odklad utkání může
provést výhradně STK. Upozornění: Oddíly mají povinnost nahlásit předsedovi STK i předehrávání
jednotlivých zápasů (stačí telefonicky na č.:720 248 161). STK bude vysílat na vybraná utkání
komisaře.
16) Soupisky: Družstva vyhotoví na centrálním registru do 4.9.2016. Po schválení STK a uzamčení na
centrálním registru si oddíly soupisky samy vytisknou z internetu 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 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.
17) Rozhodčí: Vrchní rozhodčí deleguje KR PKSST. Rozhodčí ke stolům - zajišťuje domácí oddíl jeden
stůl hosté, druhý domácí.
18) Zápisy o utkání: Pro vyhotovení zápisu o utkání je pořadatel povinen zajistit formulář vydaný ČAST.
Prodej zápisových knih je na Se-ČKST, možno zaslat i poštou. Povinností pořadatele je odeslání zápisu
o utkání nejpozději první pracovní den po utkání. Pořadatel zasílá výhradně originál na adresu STK.
Odeslání zápisu později, nebo na jinou adresu bude trestáno pořádkovou pokutou. Pořádající oddíl je
povinen zadat zápis o utkání s výsledky hráčů (sady, ne míčky) do Registru ČAST – nejpozději první
pracovní den po utkání.
19) Čekací doba: Čekací dobu určuje čl.123 a332 Soutěžního řádu.
20) Míčky: Plastové míčky schválené značky ze seznamu ITTF (tříhvězdička). Značku míčků si jednotlivá
družstva určí na začátku sezóny a vyplní do přihlášky. Změna značky je možná v polovině soutěže.
21) Námitky: Možno podávat dle „Soutěžního řádu čl.114“ (na adresu STK).
22) Pokuty: Obdrží-li družstvo pořádkovou pokutu, je povinno zaslat do 14-ti dnů od udělení pokuty na
adresu STK doklad o úhradě. Přehled pokut je přílohou tohoto rozpisu.
23) Postupy a sestupy: Jsou přílohou tohoto rozpisu.
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