ROZPIS KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE – 2020/2021

KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU, z. s.
vypisuje
mistrovské soutěže družstev mužů pro sezónu 2020/2021

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Řízení soutěže:
Krajské soutěže řídí VV KKSST prostřednictvím své Komise STK. Kontaktní adresa pro záležitosti
krajských soutěží je korinek.jan@volny.cz .
2. Pořadatel:
Pořadatelem jsou oddíly/kluby, jejichž družstva budou ve vylosování uvedena na 1. místě. V
odvetném kole (jarní část) pak družstva, která budou uvedena na druhém místě.
3. Termíny:
Termíny jednotlivých utkání budou uvedeny ve vylosování na www.stis.ping-pong.cz (Výběr
z krajských soutěží – Karlovarský kraj) a v termínové listině KKSST. Standardní časy utkání jsou
nastaveny na 09:00 h a 14:00 h. Závazné začátky je možno měnit pouze po dohodě soupeřů a
budou uvedeny ve vylosování. Komise STK též bude tolerovat, pokud si společně hrající dvojice
družstev hrající stejnou soutěž, posune začátek domácích utkání na 10:00 h a 15:00 h.
Dojde-li k situaci, že dopolední utkání bude časově náročnější (v souvislosti s vyrovnaným stavem
utkání) a následným přesunem k odpolednímu utkání nedojde k respektování závazného začátku,
je vedoucí takového družstva povinen telefonicky informovat vedoucího druhého družstva o
situaci a o pozdějším dostavení se k utkání. Důvodem může být delší přejezdová vzdálenost nebo
zastávka na oběd. Nicméně uvedené zdržení musí být primárně zapříčiněno časem skončení
dopoledního utkání. Časová prodleva během samotného oběda (např. 1,5 h) nebude v těchto
případech tolerována. V tomto případě bude zcela uplatňována čekací doba dle SŘ.
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. Hrací místnost musí být
uvedena v přihlášce do soutěže a musí být schválena v registru. Hraje se povinně minimálně na
dvou stolech, v hracích místnostech, které musí odpovídat pravidlům stolního tenisu a soutěžního
řádu. Také vybavení musí odpovídat pravidlům stolního tenisu a dotčených ustanovení soutěžního
řádu. 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 stolního tenisu a soutěžního řádu, mohou požádat Komisi STK před zahájením soutěží o
udělení výjimky. Komise STK žádost posoudí a žádost schválí nebo zamítne. Stanovisko vydané STK
je platné pouze pro sezónu 2020/2021 a není vynutitelné. Takto udělená výjimka se vztahuje
pouze pro potřeby krajských soutěží. Nelze tedy tuto výjimku nárokovat pro soutěže řízené ČAST
nebo příslušnou RSST. V žádosti družstvo uvede konkrétní požadavek, který se týká předmětu
žádosti. STK doporučuje k žádosti připojit náčrtek nebo fotodokumentaci, které zajistí objektivní
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posouzení. Budou-li hrací podmínky v rozporu s pravidly stolního tenisu a soutěžního řádu i přes
možnost požádat o výjimku, budou tato utkání kontumována v neprospěch domácího družstva.
5. Právo startu:
 DIVIZE: SKST Chodov „A“, SKST Chodov „B“, TJ Slovan Karlovy Vary „A“, TJ Slovan Karlovy
Vary „B“, Klub stolního tenisu Karlovy Vary „A“, TJ Sokol Velká Hleďsebe „A“, SK Toužim,
TJ Ostrov „B“, TTC Sokolov „A“, TJ Jiskra Březová „A“, SKST Cheb „C“, TJ Loket nad Ohří
„A“.
 KP 1: TJ Slavoj Kynšperk „A“, SKST Chodov „C“, TJ Jiskra Aš „A“, TJ Sokol Velká Hleďsebe
„B“, TJ Jiskra Březová „B“, Klub stolního tenisu Karlovy Vary „B“, TJ Lomnice „A“, TJ Baník
Bukovany „A“, TJ Spartak Horní Slavkov „A“, TTC Sokolov „B“.
 KP 2: NK BFB Bochov, TJ Baník Vintířov „A“, TJ Baník Vintířov „B“, TJ Ostrov „C“, TJ Luby
„A“, SKST Chodov „D“, TJ Luby „B“, SKST Cheb „D“, SKST Cheb „E“, TJ Slovan Karlovy Vary
„C“.

Právo startu vyplývá ze závěrů krajských soutěží soutěžního ročníku 2019/2020 – Varianta 2A.
6. Přihlášky:
Oddíly/kluby stolního tenisu, jejichž družstva jsou oprávněna k účasti, do 15. 07. 2020 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 emailem
na adresu: korinek.jan@volny.cz taktéž nejpozději do 15.07.2020.
STK žádá družstva, která mají právo startu a nebudou se přihlašovat, aby toto emailem oznámila
co nejdříve na výše uvedenou adresu, nejpozději však do 30.06.2020.
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 emailem na adresu předsedy STK KKSST uvedenou v bodě
6. Způsoby placení jsou popsány ve zprávách č. 14 2014/2015 případně dle aktuálních
ekonomických pravidel (uloženy na portálu ping-pong.cz, KV kraj, záložka Dokumenty).
8. Losování:
Bude provedeno na základě došlých elektronických přihlášek. Komise STK se při losování pokusí
zohlednit všechny požadavky družstev, které budou uvedeny v přihláškách.
9. Úhrada:
Družstva startují na náklady svých TJ potažmo sportovních klubů či spolků.
10. Podmínka účasti:
Je dána SŘ čl. 322.01 až 322.03 a tímto rozpisem.
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TECHNICKÁ USTANOVENÍ
11. Předpis:
Hraje se podle Pravidel stolního tenisu platných od 15.05.2012, podle Soutěžního řádu stolního
tenisu včetně všech jeho 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. Nadstavbová část Play-off a Play-out se nehraje.
 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. Nadstavbová část Play-off a Play-out se nehraje.
 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. Nadstavbová část Play-off a Play-out se nehraje.
13. Soupisky:
Družstva zadají do 10. 09. 2020 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 KKSST 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 ze strany Komise STK. Po schválení Komisí 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. Akceptovatelná je i
elektronická podoba soupisky, tj. na mobilním telefonu, tabletu nebo obdobném elektronickém
zařízení. 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. 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 žebříčkách mužů
musí být na soupiskách na odpovídajících místech, ostatní ženy na soupiskách mužů budou psány
jako poslední. Varianta soupisek bude odpovídat podobě, která byla uvedena jako vzor, ve
Zprávách KKSST 2018/2019 č. 2 ze dne 6.9.2018 v bodě č. 5.
14. Míčky:
Dle usnesení Konference KKSST, z. s. ze dne 05.06.2019 jsou pro krajské soutěže stanoveny jakékoli
plastové míčky bílé barvy tříhvězdičkové kvality s označením 40+ ITTF aproved ***. Druh míčku
bude uveden v elektronické přihlášce ve správném označení, tedy značka i typ. Zvolený míček však
bude používán minimálně po dobu poloviny sezóny. Změnu zvolených míčků lze provést pouze
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v polovině sezóny. Tuto skutečnost oznámí družstvo na adresu STK, která provede aktualizaci
přihlášky v registru. Nelze míčky v průběhu jednotlivého mistrovského utkání měnit. Před utkáním
musí mít domácí družstvo k dispozici nejméně 12 míčků a je povinen umožnit soupeři rozehrání s
těmito míčky. V případě, že bude mistrovské utkání odehráno jiným typem míčku oproti tomu, co
je uvedeno v přihlášce a bude tato skutečnost uvedena v připomínkách vrchního rozhodčího (v
zápise), bude toto utkání kontumováno ve prospěch hostujícího družstva.
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 soupisky 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 (pandemie), je nutno se
žádostí o odklad poslat i potvrzení Krajské hygienické stanice. Nemoc více hráčů není důvodem
pro odklad utkání.
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 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. Bc. 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 h odeslat naskenovaný zápis předsedovi STK a zároveň
doplnit kompletní zápis v elektronické podobě ve STISu (body, sady). Zápisy se tedy zasílají pouze
elektronicky.
19. Rozhodčí:
Pořádající oddíl je povinen zajistit včas kvalifikovaného rozhodčího, který má platnou licenci a je
na evidenčním seznamu rozhodčích 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
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čas ukončení utkání a střídání hráčů!! Střídání hráčů se označuje písmenem „S“ ve sloupečku před
jménem, ve kterém došlo ke střídání. Tato skutečnost se poté doplní ve spodní části zápisu o
utkání, kde se rozepíše samotné střídání.
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. Následně
zástupce každého pořádajícího družstva 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 podobě. Potvrzení se projeví zeleným
podbarvením konečného výsledku. Do elektronické podoby zápisu se rovněž zapisují míčky. Při
přepisu se tedy nevybírá varianta z konečného výsledku, ale do předchozích políček v daném řádku
se vkládají číselné údaje podle stavu odehraného utkání. Skončil-li první set ve prospěch domácího
hráče např. 11:8, napíše se do prvního rámečku číslice 8 . V opačném případě, pokud by první set
vyhrál hráč hostů, napíše se do prvního rámečku číslice -8 . Vyplněním míčků se konečný výsledek
utkání automaticky vypočítá.
Do 48 hodin po sehrání utkání (tzn. nejpozději v první pracovní den) je pořádající oddíl povinen
odeslat:
- naskenovaný zápis e-mailem na elektronickou adresu předsedy STK korinek.jan@volny.cz
(originál zápisu archivuje pořádající oddíl u sebe v úschově do 30. 06. 2021 a předloží jej kdykoli
na výzvu STK, oskenovaný zápis = sken musí být zřetelný a dobře čitelný !!!)
22. Bodování soutěží
Výhra 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů, kontumační prohra -1 bod.
23. Pokuty
Bude-li družstvu uložena pořádková pokuta, z důvodu nerespektování oddílových, klubových nebo
soutěžních povinností, je družstvo povinno tuto uhradit v termínu splatnosti do 7 dnů od vydání
Zpráv, kde je pokuta zveřejněna, a úhradu doložit ve formě potvrzení emailem na adresu STK –
korinek.jan@volny.cz . Sazebník pokut tvoří samostatnou přílohu. Nebude-li pokuta v řádném
termínu uhrazena, následuje pozastavení soutěžní činnosti.
24. Evidence utkání
Začátek, průběh i konec mistrovských utkání, bude průběžně zaznamenáván na schváleném
aktuálním tiskopise „Zápis o utkání ve stolním tenise“ s hlavičkou ČAST. Jména vedoucích družstev
budou v podpisové doložce napsána hůlkovým písmem a budou opatřena podpisem. Stejně tak se
považuje za průběžné zaznamenávání i elektronická evidence utkání prostřednictvím výpočetní
techniky tzv. online, prostřednictvím registru. Bude-li elektronické zaznamenávání potvrzeno
vložením hesel vedoucích družstev, není potřeba tuto podobu tisknout a posílat ve formě skenu
k rukám STK. V tomto okamžiku postačí elektronická verze. Pokud vedoucí družstva nemá možnost
vložení hesla, je nezbytné vyplněný zápis vytisknout a nechat vlastnoručně podepsat přítomnými
vedoucími družstev a vrchním rozhodčím. Při papírovém vypisování Komise STK důrazně žádá, aby
vrchní rozhodčí samotný zápis psal čitelně a do jednotlivých řádků psal řádné a reálné skutečnosti,
které odpovídají dané realitě.
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25. Podmínky
a) Všichni členové družstva jsou povinni nastoupit a odehrát úvodní zápas v jednotných dresech.
b) Umožnit hostujícímu družstvu minimálně 20 minutovou rozehru před řádným začátkem utkání.
c) Zajistit pořadatelským družstvem herní prostředí v duchu FAIR-PLAY.
26. Postupy a sestupy
Postupová a sestupová varianta bude vydána jako samostatná příloha před zahájením soutěží.
27. Schválení
Tento rozpis schválil VV KKSST dne 06.06.2020.

Schválil:
Tomáš Skála v. r.
předseda VV KKSST

Zpracoval:
Mgr. Bc. Jan Kořínek
předseda Komise STK KKSST
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