Česká asociace stolního tenisu

D O D A T E K č. 9
Soutěžního řádu stolního tenisu

(platného od 15.5.2012)

Konference ČAST schválila dne 19.6.2021 níže uvedené změny a doplňky Soutěžního řádu stolního
tenisu platného od 15.5.2012.
Dodatek vstupuje v platnost 1.7.2021.
Změny jsou pro lepší orientaci označeny barevně.
Podbarvení:

změny na základě návrhů
změny v důsledku změn věkových kategorií ITTF

I. Změny v Soutěžním řádu
1. Kapitola 1. VŠEOBECVNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ
101. Základní členění soutěží
101.02 – Poznámka :
1. Oddíl může být zapojen do činnosti v jiném kraji či regionu, než by příslušelo dle územního
uspořádání. Podmínkou je schválení této změny oběma dotčenými svazy a nejblíže vyšším
svazem (KSST nebo ČAST). Není přípustné, aby družstva jednoho oddílu byla zapojena do
soutěží ve dvou nebo více regionech (příp. krajích). Posuzuje se samostatně pro družstva mužů
a samostatně pro družstva žen.
Je-li mateřský RSST nefunkční, jeho souhlas se nevyžaduje.
Souhlas mateřského RSST může nahradit souhlas KSST.
2. RSST může být zapojen do činnosti v jiném kraji, než by příslušelo dle územního uspořádání.
Podmínkou je schválení RSST, oběma KSST a ČAST.
101.05
Podle věkových kategorií:
a) soutěže hráčů a hráček U11 (dříve nejmladší žactvo),
b) soutěže hráčů a hráček U13 (dříve mladší žactvo),
c) soutěže hráčů a hráček U15 (dříve starší žactvo),
d) soutěže hráčů a hráček U17 (dorostenci a dorostenky),
e) soutěže hráčů a hráček U19 (junioři a juniorky),
f) soutěže hráčů a hráček U21 (muži a ženy mladší 21 let)
g) soutěže dospělých (muži, ženy).
Bližší vymezení věkových kategorií mládeže je uvedeno v čl. 501 tohoto řádu. Vedle těchto hlavních
věkových kategorií je možno, podle rozhodnutí pořadatele, organizovat soutěže i v dalších věkových
kategoriích, které musí být přesně vymezeny v rozpisu soutěže.
104. Plánování soutěží
104.04
Celostátní plán soutěží zahrnuje:
a) soutěže jednotlivců
- mistrovství ČR – ve věkových kategoriích podle čl. 101.05, podle určení VV ČAST
- kontrolní (výběrové) soutěže celostátního významu,
- veřejné soutěže (turnaje) celostátního významu;

b) soutěže družstev
- superligu - muži, ženy,
- extraligu - muži, ženy,
- I. ligu - muži, ženy,
- II. ligu - muži, ženy,
- III. ligu - muži,
- kvalifikace o postup a udržení pro výše uvedené soutěže,
- mistrovství ČR družstev mládeže – v kategoriích podle čl. 101.05, podle určení VV ČAST,
- nemistrovské soutěže pořádané nebo schvalované ČAST.
Dále jsou v plánu uvedeny i termíny mezinárodních, příp. dalších, soutěží a doporučené termíny pro
krajské přebory jednotlivců a družstev všech věkových kategorií.
111. Udělování cen v soutěžích
Ve veřejných soutěžích (turnajích) musí být jednotlivé disciplíny dotovány cenami, které mohou být
v soutěžích dospělých, juniorrů 21 a dorostu hráčů U21 a U19 též peněžité. Není přípustné dávat
ceny, které se neslučují s výchovným posláním sportu.
123. Doba soutěžení
Soutěže staršího žactva hráčů U15 musí být dohrány nejpozději do 21,00 hodin, soutěže mladšího
a nejmladšího žactva hráčů U11 a U13 nejpozději do 20,00 hodin.
132. Žebříčky
Na základě výsledků dosažených jednotlivými hráči v závodním období sestaví po jeho skončení
pověřená komise příslušného svazu pořadí celostátního, krajského a regionálního žebříčku mužů a
žen a ve spolupráci s Komisí mládeže také hráčů a hráček věkových kategorií mládeže podle čl.
101.05. Žebříčky schvaluje vždy příslušný VV svazu.
132.01
Základní žebříčky jednotlivých stupňů musí být sestaveny a schváleny v těchto termínech:
regionální - do 10.6.,
krajský
- do 20.6.,
celostátní - do 30.6..
K 15. 8. vydává ČAST v kategorii dorostu, staršího, mladšího a nejmladšího žactva U11 – U19
celostátní redukovaný žebříček... Dále beze změny.
132.01 Poznámka:
1. V kategorii juniorů 21 U21 se žebříčky nesestavují. Při Mistrovství nebo přeborech juniorů 21
hráčů věkové kategorie U21 se pro nasazení používá žebříček dospělých.
2. V seriálech turnajů (např. BTM) může být místo žebříčků používán pro nasazení bodový stav,
pokud to jeho organizátor uvede v hracích podmínkách.

2. Kapitola 2. ŘÁD SOUTĚŽÍ JEDNOTLIVCŮ
201. Soutěžní třídy
Mistrovské soutěže jednotlivců dospělých, juniorů 21, dorostu, staršího, mladšího a nejmladšího
žactva se hrají v těchto třídách:
a) přebor TJ (klubu),
b) přebor regionu,
c) přebor kraje,
d) mistrovství ČR.
O vypsání přeboru nebo mistrovství pro příslušný rok a kategorii rozhoduje svaz (výbor) jemuž
přísluší organizace této soutěže.

3. Kapitola 3. ŘÁD SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV
ODDÍL A
ORGANIZACE MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV

Mistrovské soutěže mužů a žen jsou organizovány po územní linii tak, že vyšší soutěže jsou
časově sousledné se soutěžemi nižšími. Mistrovské soutěže mládeže juniorů 21, dorostu, staršího,
mladšího a nejmladšího žactva se v regionech a krajích hrají buď časově sousledně, nebo
postupově, mistrovství ČR mládeže dorostu a staršího žactva navazují časově a postupově na
předcházející nižší soutěže.
301. Soutěžní třídy - Poznámka
Poznámka:
1. Mistrovství ČR, se pořádá v kategoriích dorostu a staršího žactva. přebory krajů a regionů se
pořádají ve věkových kategoriích podle rozhodnutí KSST a RSST řídícího svazu.
2. V Praze se mistrovské soutěže družstev hrají jako přebor kraje; přebory regionů tu odpadají
303. Přebor regionu
303.02
V regionálních přeborech družstev mužů všech stupňů mohou startovat i ženy (juniorky 21,
dorostenky, žákyně hráčky věkových kategorií mládeže) při dodržení těchto podmínek: …
Dále beze změny.
304. Přebor kraje
304.01
Přihlášená družstva zařadí krajský svaz stolního tenisu, který soutěž řídí, do jedné nebo více
skupin v jedné nebo více soutěžních třídách. V soutěži mužů a žen se nejvyšší soutěž v kraji
nazývá divize, nižší třídou je krajská soutěž. Ta v případě, že se hraje ve více stupních má
označení krajská soutěž I. třídy, krajská soutěž II. třídy, případně i dále. V soutěžích mládeže se
soutěže nazývají krajský přebor I., II. příp. další třídy.
Případný start žen v krajských soutěžích mužů je dán rozpisem soutěže (obdobně platí
v kategoriích mládeže). Není-li v rozpisu uvedeno jinak, platí pro start žen (juniorek 21, dorostenek,
žákyň hráček věkových kategorií mládeže) podmínky uvedené v čl. 303.02
304.05
Vítězná družstva starších žáků a starších žákyň v soutěžích mládeže (popř. i další družstva)
postupují podle pokynů ČAST na mistrovství ČR družstev staršího žactva mládeže.
304.06 článek zrušen
Vítězná družstva dorostenců a dorostenek (popř. i další družstva) postupují podle pokynů ČAST na
mistrovství ČR družstev dorostu.
Přečíslování
Článek 304.07 na 304.06
Článek 304.08 na 304.07
305. Žákovské a dorostenecké Mistrovství ČR družstev mládeže
305.01
Žákovské Mistrovství ČR družstev mládeže je vrcholnou soutěží družstev ve věkové kategorii podle
čl. 101.05 staršího žactva. Hraje se systémem určeným ČAST, v termínu podle celostátního
kalendářního plánu soutěží. O konání Mistrovství ČR družstev mládeže v konkrétní věkové kategorii
(podle soutěží uvedených v čl.101.05) rozhodne VV ČAST nejméně s jednoročním předstihem.
Podle rozhodnutí VV ČAST může mistrovství ČR předcházet jeho semifinálová část.
Soutěž řídí ČAST.
Poznámka: Podle rozhodnutí na Konferenci ČAST 19.6.2021 rozhodne VV ČAST pro soutěže
2021/22 do 31.8.2021
305.02 článek zrušen
Dorostenecké mistrovství ČR družstev je vrcholnou soutěží družstev dorostu. Hraje se systémem
určeným ČAST, v termínu podle celostátního kalendářního plánu soutěží. Podle rozhodnutí VV
ČAST může mistrovství ČR předcházet jeho semifinálová část. Soutěž řídí ČAST.

305.03 02
Účastní-li se mistrovství ČR družstev mládeže dorostu nebo staršího žactva, či jejich semifinálové
části, pouze jedno družstvo oddílu, není povinno předložit soupisku. Za družstvo mohou soutěžit
všichni hráči oddílu s aktivní registrací dané věkové kategorie a mladší. Při účasti dvou družstev z
jednoho oddílu soutěží každé družstvo na vlastní soupisku. Soupisky jsou tvořeny pouze pro tuto
soutěž bez ohledu na složení družstev v regionálním nebo krajském přeboru.
305.04 03
Vítězná družstva žákovských a dorosteneckých mistrovství ČR družstev mládeže získávají titul
mistra ČR pro příslušný rok a příslušnou věkovou kategorii a dostávají diplom; členové družstva a
trenéři obdrží medaili; také členové a trenéři družstev, která se umístila na 2. a 3. místě obdrží
medaili.
Přečíslování
Článek 305.03 na 305.02
Článek 305.04 na 305.03
311. Postupy a sestupy
311 d) - Poznámka: Kvalifikace o postup do extraligy mužů může být pořádaná i podle jiných
podmínek, které budou uvedeny v rozpisu soutěže.
315. Složení družstev
315.01
Ligové soutěže mužů hrají čtyřčlenná družstva.
Ligové soutěže žen a mistrovství ČR družstev dorostenců a starších žáků hráčů věkových kategorií
mládeže, hrají tříčlenná družstva.
Mistrovství ČR dorostenek a starších žákyň hráček věkových kategorií mládeže hrají dvoučlenná
družstva.
Počet členů družstev mužů a žen v extralize je dán rozpisem soutěže.
315.02
Krajské a regionální soutěže jsou pořádány stejným způsobem jako soutěže celostátní. Soutěže
družstev mladšího žactva, pokud se v kraji nebo v regionu hrají, se doporučují hrát stejným
systémem jako soutěže staršího žactva.
322. Podmínky pro účast
322.01
Přihlášená družstva mužů nebo žen, která mají startovat v celostátní, krajské či regionální soutěži,
musí splňovat tyto podmínky:
a) Oddíl musí mít kvalifikované trenéry:
Podmínky platné do 30.6.2024:
- pro každé družstvo v extralize: trenéra s licencí nejméně B,
- pro jedno nebo více družstev v I. a II. lize: trenéra s licencí nejméně B,
- pro jedno nebo více družstev ve III. lize a v přeboru kraje: trenéra s licencí nejméně C,
- pro jedno nebo více družstev v přeboru regionu: trenéra s licencí nejméně D.
Trenéři musí být příslušníky ČAST a pro příslušné období uvedeni na evidenčním seznamu pouze
jednoho oddílu. Musí mít platnou licenci (doba platnosti podle platné licence a absolvovaných
doškolení – nikoli „bez omezení“). Držitelé titulu „Zasloužilý trenér“ nemohou nahrazovat trenéry
licence A, B nebo C podle tohoto článku.
Podmínky platné od 1.7.2024:
- pro každé družstvo v extralize: trenéra s licencí nejméně A,
- pro jedno nebo více družstev v I., II. a III. lize: trenéra s licencí nejméně B
- pro jedno nebo více družstev v přeboru kraje: trenéra s licencí nejméně C,
- pro jedno nebo více družstev v přeboru regionu: trenéra s licencí nejméně D.
Trenéři musí být příslušníky ČAST a pro příslušné období uvedeni na evidenčním seznamu pouze
jednoho oddílu. Musí mít platnou licenci (doba platnosti podle platné licence a absolvovaných
doškolení – nikoli „bez omezení“). Držitelé titulu „Zasloužilý trenér“ nemohou nahrazovat trenéry
licence A, B nebo C podle tohoto článku.

b) Oddíl musí mít kvalifikované rozhodčí: Bod b) beze změny.
c) Oddíl musí mít zaregistrovány aktivní hráče (hráče s aktivní registrací) věkové kategorie
mládeže (ml. žactvo, st. žactvo, dorost, junioři 21 U11 – U21):*/
- při účasti jednoho až čtyř družstev v soutěžích uvedených v tomto článku: nejméně 4 hráče,
- při účasti pěti a více družstev: nejméně 8 hráčů.
Hráč, aby byl považován za aktivního, musí splnit alespoň jednu ze tří možností:
1. Alespoň 50% startů v dlouhodobé soutěži družstev (v soutěži dospělých nebo mládeže).
2. Alespoň tři starty na jednorázových soutěžích - regionální a krajské přebory jednotlivců, BTM
(krajské i republikové), jednorázové přebory družstev.
3. Start na M-ČR nebo na žebříčkovém turnaji ČR.
Poznámka:
Oddíly, které spolupracují s oddíly mládeže, jejichž družstva jsou zapojena jen do soutěží mládeže,
pro splnění podmínky tohoto článku budou hodnoceny společně.
Za spolupracující oddíly jsou považovány oddíly např. hrající ve stejné herně, oddíly s družstvy
dospělých zajišťující vedoucí pro mládež, příp. podle rozhodnutí KM i další.
d) Oddíl musí mít … body d), e) a f) beze změny.
325. Termíny utkání
325.06
Při stanovení začátků utkání žactva družstev kategorie U11 – U15 je třeba přihlédnout
k ustanovením čl. 123 tohoto řádu.
326. Předehrání a odklad utkání
326.02 – Poznámka 3
3. V případě pověření hráče základu družstva reprezentací ČR, přeloží řídící svaz utkání jeho
družstva na stolech soupeře, resp. celé dvojice na domácích stolech. Toto ustanovení se vztahuje
na reprezentaci dospělých, u mládeže pouze při účasti na mistrovství světa juniorů a TOPu juniorů
a kadetů příslušné věkové kategorie mládeže. Odklad utkání při dalších reprezentačních akcích
mládeže je možný pouze po souhlasu soupeře a dohodě na novém termínu. Podmínkou je i
schválení STK nebo ředitelem soutěží… dále beze změn.
330. Sestavování a potvrzování soupisek, kontrola aktivní registrace
330.04
Oddíl může zařadit hráče na soupisku pouze s jeho souhlasem. Na soupisce jsou uvedeni všichni
hráči, kteří jsou oprávněni za družstvo startovat (počet není omezen), a to v pořadí:
- všichni hráči ze žebříčků dospělých (v pořadí celostátní, krajský, regionální),
- hráči, kteří jsou pouze na žebříčcích mládeže (v pořadí U19 – U11 dorost - celostátní, krajský,
regionální; starší žactvo - celostátní, krajský, regionální; mladší žactvo – v pořadí celostátní,
krajský, regionální). … dále beze změn.
330.23
Omezení účasti v závěrečných utkáních pro hráče, kteří k termínu finále (play-off, kvalifikace
apod.) neměli nejméně 2 roky nepřetržitý trvalý pobyt v ČR:
Nesehraje-li člen základu družstva nebo hráč, který nebyl v minulém závodním období na žádném
žebříčku v ČR (celostátní, krajský, regionální), během dlouhodobé soutěže nejméně 40% všech
utkání základní části nebo neprokáže-li, že má nejméně 2 roky nepřetržitý trvalý pobyt v ČR,
nemůže nastoupit k finále soutěže (např. k play-off, k finále extraligy apod.) nebo ke kvalifikaci o
účast v soutěži
Každý hráč, který neprokáže, že má nejméně 2 roky nepřetržitý trvalý pobyt v ČR, a zároveň
neodehrál během dlouhodobé soutěže nejméně 40% všech utkání základní části, nemůže
nastoupit k finále soutěže (např. k play-off, k finále extraligy apod.) nebo ke kvalifikaci o účast v
soutěži.
Za start v utkání se považuje odehrání alespoň jednoho zápasu v utkání (postačuje ve čtyřhře).
Nezapočítávají se utkání, která příp. odehraje na střídavý start za druhý oddíl. Sledování
předepsaného počtu utkání si zajišťuje samostatně družstvo. Nastoupení hráče, který neodehrál

určený počet utkání, k finále nebo ke kvalifikaci je neoprávněné a výsledek utkání bude
kontumován i při dodatečném zjištění. Družstvo je povinno, na vyžádání řídícího svazu, doložit
trvalý pobyt hráče a jeho dobu.
330.25 – bod ba/
Nastoupení za družstvo mládeže (dorost, žactvo). Dále beze změny.
330.26
Hráči kategorie mládeže (U11 – U21) a junioři do 21 let, kteří jsou zařazeni na základ soupisky
extraligového družstva mužů, mohou být mimořádně zařazení i na soupisku 1. ligy v mateřském
oddíle (klubu), a to za těchto podmínek:
- maximálně dva hráči, ale v utkání 1. ligy může nastoupit pouze jeden,
- zařazení na soupisku 1. ligy je možné jen před zahájením soutěže a platí do konce sezóny, a to i v
případě, že v průběhu soutěže dojde v kádru extraligového družstva ke změnám,
- na soupisce 1. ligy budou zařazeni na poslední místo před hráče na střídavý start
- oddíl již nemůže využít výjimky podle čl. 330.04 a 330.10.
- start juniora 21 proti jednomu soupeři v sezóně jen 1x.

II. ZMĚNY V REGISTRAČNÍM ŘÁDU
401. Základní ustanovení
401.01
Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu.
Příslušníci se dělí na:
a) hráče a hráčky - účastníky soutěží stolního tenisu ve všech věkových kategoriích podle č. 101.05
(nejmladší žactvo, mladší žactvo, starší žactvo, dorost, junioři 21 a dospělí) Soutěžního řádu.
b) ostatní členy (např. nehrající funkcionáře, rozhodčí, trenéři, rodiče dětí apod.).
Poznámka: Za příslušníky se považují i osoby, které mají platnou registraci podle čl.405 a nemají
uhrazen žádný evidenční poplatek.
403. Provedení registrace
403.01
Sekretariát svazu (případně Registrační komise) prověří doklady a přesvědčí se o jejich úplnosti a
správnosti. Při zjištění závad vrátí doklady zpět oddílu s uvedením, o jaké závady se jedná, a to
nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne doručení. V období od 15.6. do 15.8. se prodlužuje na 10
pracovních dnů.
403.02
Pokud bude přihláška k registraci v pořádku, bude hráč zaregistrován. Registrace se provádí
potvrzením přijetí registrace hráče v registru ČAST.
Termíny pro provedení registrace (ode dne doručení sekretariát svazu):
- normální – do 5 pracovních dnů, v době od 15.6. do 15.8. se prodlužuje na 10 pracovních dnů,
- expres – během 1 dne, v období od 15.6. do 15.8. se expresní registrace neprovádí.
Přihlášky k registraci archivuje registrující svaz po dobu platnosti registrace.
409. Evidenční poplatky, evidenční seznamy
409.01
Podmínkou platnosti aktivní registrace je každoroční zaplacení evidenčního poplatku ve výši 300 Kč
u dospělých a hráčů U21 juniorů 21, 150 Kč u hráčů věkových kategorií U11 – U19 dorostu, žactva
a 30 Kč u ostatních členů oddílu (klubu) - čl. 401.01 b) za osobu a rok.

III. ZMĚNY V PŘESTUPNÍM ŘÁDU
452. Podmínky přestupu
452.03
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, 12ti 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 věkové kategorie U11 – U21 mládeže podle čl. 501 SŘ, náleží mateřskému
oddílu odstupné 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.
Poznámka: Žebříčková hodnota hráče a tabulka výchovného se vztahuje k termínu zamítnutého
přestupu z důvodu chybějícího souhlasu.
460. Střídavý start
460.01
Střídavý start umožňuje hráči hrát vyšší soutěž za jiný klub, než kde je na základu družstva
dospělých. Střídavý start může být schválen pouze pro hráče věkové kategorie junioři 21 U21 a
mladší na období do konce sezóny.
460.04
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 ve stejné soutěžní třídě, v níž je již
uveden na soupisce (ani v jiné skupině stejné třídy) – i mimo základ družstva v mateřském oddílu.
Dále beze změny.
460.04 Poznámka:
Poznámka 1: Pro porovnání výše soutěžních tříd Prahy a krajů (regionů) platí, že divize jsou si
rovny a soutěže PSST od IV. III. třídy jsou na úrovni regionů (IV. III. třída = regionální přebor I. třídy
atd.).
Poznámka 2: Hráčky – juniorky 21 U21 a mladší, uvedené v oddílu jen na soupisce mužů, mohou

mít schválen střídavý start do soutěže mužů nebo žen.

461. Hostování hráčů
461.01
Hráči (hráčky) věkových kategorií dorostu a žactva U11 – U19 mohou startovat:
a/ v mládežnických soutěžích za mateřský oddíl a současně hostovat v maximálně třech
družstvech dospělých jiného oddílu, nebo
b/ maximálně ve třech družstvech dospělých za mateřský oddíl a současně hostovat v jiném
oddílu (klubu) ve dvou družstvech dlouhodobých soutěží mládeže.
Poznámka: Toto hostování se podává prostřednictvím Registru ČAST jako „Hostování mládeže“,
dle bodu a) do soutěží dospělých, dle bodu b) do soutěží mládeže.
461.02
Závodnice (ženy a hráčky věkové kategorie U11 – U21, juniorky 21, dorostenky, žákyně) mohou
startovat v soutěžích družstev mužů za mateřský oddíl a současně hostovat v jiném oddílu (klubu)
v soutěžích družstev žen, pokud tím nejsou porušena další ustanovení tohoto řádu a rozpisu
soutěže (hráčka na max. třech soupiskách).

Poznámka:
1. Toto hostování se podává prostřednictvím Registru ČAST jako „Hostování žen“.
2. Hráčka na hostování se na soupisky řadí dle pořadí žebříčku
463. Výchovné při přestupech
Výchovné při přestupu je řešeno dohodou dotčených stran. Jedná-li se o hráče kategorie mládeže
(U11 – U21) je jeho maximální výše určena každoročně vydanou tabulkou výchovného VV ČAST –
viz čl. 452.03.
Toto platí i v případě jedná-li se o hráče ostatních kategorií, jehož poslední registrace proběhla
před 15.5.2011. Datum poslední registrace bude uveden v registru ČAST.

IV. Kapitola 5 SŘ – ZÁVODĚNÍ MLÁDEŽE (nový text celé kapitoly)
501. Věkové kategorie
501.01
Soutěže mládeže ve stolním tenisu jsou pořádány ve základních věkových kategoriích U11 – U21.
a) nejmladší žactvo
b) mladší žactvo
c) starší žactvo
d) dorost
e) junioři 21.
501.02
Vymezení věkových kategorií pro nejbližší období:
závodní období
2021 – 2022
2022 – 2023
2023 – 2024
2024 – 2025
2025 – 2026

U11
1.1.2011 a mladší
1.1.2012 a mladší
1.1.2013 a mladší
1.1.2014 a mladší
1.1.2015 a mladší

U13
1.1.2009 – 31.12.2010
1.1.2010 – 31.12.2011
1.1.2011 – 31.12.2012
1.1.2012 – 31.12.2013
1.1.2013 – 31.12.2014

U15
.
1.1.2007 – 31.12.2008
1.1.2008 – 31.12.2009
1.1.2009 – 31.12.2010
1.1.2010 – 31.12.2011
1.1.2011 – 31.12.2012

závodní období
2021 – 2022
2022 – 2023
2023 – 2024
2024 – 2025
2025 – 2026

U17
1.1.2005 – 31.12.2006
1.1.2006 – 31.12.2007
1.1.2007 – 31.12.2008
1.1.2008 – 31.12.2009
1.1.2009 – 31.12.2010

U19
1.1.2003 – 31.12.2004
1.1.2004 – 31.12.2005
1.1.2005 – 31.12.2006
1.1.2006 – 31.12.2007
1.1.2007 – 31.12.2008

U21
.
1.1.2001 – 31.12.2002
1.1.2002 – 31.12.2003
1.1.2003 – 31.12.2004
1.1.2004 – 31.12.2005
1.1.2005 – 31.12.2006

501.03
Závodní období pro domácí soutěže mládeže je od 1.7. do 30.6. následujícího roku.
501.04
Vymezení věkových kategorií mládeže pro mezinárodní soutěže je dáno mezinárodními předpisy a
rozpisem soutěže.
502. Přechod do vyšší věkové kategorie
Z nižší do vyšší věkové kategorie se přechází k 1.8. příslušného roku.
503. Start ve vlastní a vyšší věkové kategorii
Hráči mohou startovat ve své a také ve vyšší věkové kategorii s omezením podle čl. 504.
504. Omezení pro start v soutěžích
Dorost a junioři 21 Hráči v kategoriích U17, U19 a U21 mohou startovat ve své a také ve vyšší
kategorii bez omezení.
Pro kategorie žactva U11, U13 a U15 platí tato omezení:

504.01
V soutěžích jednotlivců (na turnajích) může hráč v jednom termínu startovat nejvýše v pěti
disciplínách (např. ve dvouhře starších žáků U15, ve dvouhře a čtyřhře dorostenců U19 a ve
dvouhře a čtyřhře mužů).
504.02 V dlouhodobých soutěžích družstev dospělých smí hráči věkových kategorií žactva U11,
U13 a U15 v jednom dnu nastoupit ve dvouhrách nejvýše ve dvou utkáních, včetně utkání v němž
střídal (při dodržení dalších podmínek podle tohoto řádu).
505. Ustanovení pro soutěže mládeže
Další důležitá ustanovení pro soutěže mládeže obsahují čl. 101, 104, 111, 123, 132, 201, 301, 303,
304, 305, 315, 322, 325, 326, 330, 401, 409, 452, 460, 461, 463, 464 tohoto řádu.

