Výkonný výbor Regionálního svazu stolního tenisu Blansko (VV RSST Blansko)

Zpravodaj RSST Blansko č. 1-2020/21
14.5.2020
Obsah :
1.Právo startu v okresních soutěžích v sezóně 2020-21, kvalifikace
2. Přihlášky do okresních soutěží sezony 2020-21, evidenční seznamy,
soupisky, soutěžní poplatky, hrací místnosti
2.1. Přihlášky do soutěží
2.1.1.Vyplňování přihlášek družstev do soutěží
2.2. Evidenční seznamy
2.3. Soupisky
2.4. Vyplňování hracích místnosti
3.Žebříčky dospělých za sezonu 2019/20,metodika tvorby žebříčků,tvorba
soupisek
3.1. Žebříček RSSTB za sezonu 2019/2020
3.2. Metodika tvorby žebříčku na sezonu 2020/2021 a sezony
následující
4. Převod místa v soutěžní třídě

1. Právo startu v soutěžích řízených RSST Blansko na sezónu
2020/2021, kvalifikace

1.1.Právo startu družstev v soutěžích řízených RSST Blansko

RP I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Křetín A
Boskovice A
Blansko D
Šošůvka B
Veselice A
Letovice A
Ždárná A
Rohozec A
Olešnice A
Zbraslavec C
V. Opatovice B
Velenov A

RP II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rájec B
Bořitov A
Kunštát B
Adamov A
Blansko E
Brumov A
Křetín B
Vysočany B
Ždárná B
Bořitov B
Voděrady A
Kunštát C

RP III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Boskovice B
Šošůvka C
Rohozec B
Vanovice A
Petrovice A
Zbraslavec D
Adamov B
Svitávka A
Velenov B
Brumov B
Okrouhlá A
V. Opatovice C

RP IV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

RS I

Němčice A
Brťov A
Vysočany C
Rájec C
Křetín C
Vanovice B
Zbraslavec E
Petrovice B
Veselice B
Rohozec C
Voděrady B

12.
PePetrovice C

1.2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ždárná C
Kuničky A
Vísky A
Blansko F
Zbraslavec F
Boskovice C
Bořitov C
Kunštát D
Štěchov A
Letovice B
Letovice C
Suchý A

RS II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Křetín D
Petrovice D
Olešnice B
Velenov C
Kunštát E
Vísky B
V. Opatovice D
Bořitov D
Suchý B
Šošůvka D

Kvalifikace

RP I :
RP II :
RP III :
RP IV :
RS I :

Zbraslavec C – Bořitov A

Bořitov B –Šošůvka C
Brumov B – Brťov A
Rohozec C – Kuničky A
Letovice B – Petrovice D

Kvalifikační dvojice se mohou změnit, nebo se také nebudou hrát,na
základě přihlášek družstev do soutěží na sezonu 2020/2021. Informaci o
konečné podobě kvalifikace po podání přihlášek družstev do soutěží
dostanete v dalším zpravodaji.
2.Přihlášky do příštího ročníku okresních soutěží, evidenční
seznamy, soupisky, soutěžní poplatky, hrací místnosti
2.1. Přihlášky do soutěží :

Oddíly, které se zúčastní soutěží řízených RSST Blansko,vyplní
v Registru ČAST přihlášku do soutěží pro všechna svoje družstva.
Termín uzavření přihlášek do okresních soutěží : 14.6. 2020.!!!!!!!!

Vklady do soutěží ( 200,- za každé družstvo přihlášené do
soutěží řízené RSSTB) je třeba uhradit ihned při podání
přihlášky družstva do soutěže. Přihláška bude schválena panem
Vladimírem Švancarou až poté, co příslušná částka bude
připsána na účet RSST Blansko.
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Tato platba je nová, ač byla schválena na konferenci v roce
2017, protože v roce 2018 se zvýšili registrační poplatky na
základě usnesení konference ČÁST konané dne 8.4.2018,tak se
toto platební pravidlo nepoužilo. Vzhledem k tomu, že
z krajských soutěží do našeho okresu nikdo nepadá, ba naopak
postupuje do KP II Velké Opatovice, nastala situace , že 44
procent (220 členů) naší členské základny (504 členů)odvádí
evidenční poplatky vyšším svazům. Abychom zachovali
vyrovnaný až přebytkový rozpočet a minimální zůstatek
90.000,-na účtu při vzrůstajících nákladech, museli jsme
přistoupit k tomuto platebnímu titulu.

2.1.1.Vyplňování přihlášek družstev do soutěží :
Pro přihlášky do dlouhodobých soutěží družstev lze pod klubem
zaevidovat pro každou sezónu jednotlivá „Družstva klubu“. Nejdříve je
třeba zvolit sezónu. U předchozích sezón se zobrazí přehled družstev a lze
prohlížet již evidované údaje.
U nadcházející sezóny se vám nejdříve vpravo zobrazí kolonka
„Přihláška do soutěže“ a dole pak případně seznam již evidovaných
družstev. Tato družstva mají podobný stav jako vám známé soupisky.
Tedy založené, odeslané řídícímu svazu, schválené řídícím svazem nebo
odmítnuté řídícím svazem. Po odkliknutí „Přihlášky do soutěže“ se vám
objeví formulář s následujícími vstupy :
Oddíl: Zvolí se automaticky váš oddíl s úplným názvem
Do soutěže: Zde volíte úroveň soutěže. U okresních soutěží
odpovídají RP I – RP IV Regionální soutěž 1. třídy - Regionální soutěž 4.
třídy. OS I odpovídá Regionální soutěž 5. třídy, oběma skupinám OS II
pak Regionální soutěž 6. třídy.
Kategorie: Máme pouze mužské dlouhodobé soutěže.
Název: Používejte formát názvu města a velké písmeno pro rozlišení
družstva (např. Zbraslavec A, Veselice B, Vanovice C, …). Písmeno „A“
použijte pro rozlišení i tehdy, přihlašujete-li pouze jedno družstvo.
Výjimky pouze u více oddílů ze stejného města . u nás pouze Blansko, kde
se použije rozlišení např. KST Blansko E, Orel Blansko A.
Vedoucí družstva: Vyplňte osobu z databáze hráčů družstva.
Podotýkám, že je nutné mít aktualizovanou adresu včetně PSČ, telefon a
e-mailovou adresu. V minulé sezóně se často stávalo, že na uvedeném
čísle nebyl nikdo k zastižení a kontaktní osoba nereagovala ani na maily
případně SMS. Toto bude od nastávající sezóny důvodem k případnému
pokutování. Jako vedoucí družstev tedy volte ty členy, kteří budou schopni
do určité stanovené doby na žádost soupeře (minimálně přes SMS)
reagovat.
Trenér družstva: Zatím zřejmě neexistuje propojení s trenérskou
licencí. Nicméně kolonka je povinná. Protože na našem okresu nejsou

trenéři povinní, navrhuji využít tuto kolonku pro druhou kontaktní osobu
na družstvo.
Rozhodčí: Nepovinný údaj. U nejvyššího družstva oddílu (A) ji
využijte pro evidenci všech oddílových rozhodčích. U zbylých družstev
nechte kolonku volnou.
Hrací místnost: Vyberte z místností, které jste si zaevidovali.
Značka stolu: Pouze výrobce.
Druh stolu: Znáte-li, vyplňte. Mnohem důležitější je ale údaj o
tloušťce hrací desky. Používají se 16, 19, 22, 25(26) mm. Používáte-li více
značek nebo druhů, lze údaje oddělit čárkou. POZOR ! Obě kolonky mají
omezenou délku znaků. V případě potřeby zkracujte.
Příklad Zbraslavce :
Používáme dva typy stolů. Máme dva Tibhar TOP 26 mm a dva Butterfly
Playback Rollaway 19 mm.
V kolonce „Značka stolů“ uvedeno „Tibhar, Butterfly“. V kolonce „Druh
stolů“ uvedeno „TOP (26), Playback (19)“. Pořadí značky a druhu by mělo
odpovídat, číslo v závorce značí tloušťku hrací desky. Používáte-li stoly bez
označení druhu (např. starší ARTIS), uvádějte v závorce alespoň tloušťku
hrací desky. Bez uvedení tloušťky hrací desky stolů nebude
přihláška družstva do soutěže řídícím orgánem schválena !
Barva stolů: Zelená nebo modrá. POZOR ! Jedno soutěžní utkání
musí být odehráno na stolech stejné barvy. Více barev stolů pouze
výhradně se souhlasem soupeře.
Počet stolů: Měl by korespondovat s počtem stolů uvedeným ve
schématu hrací místnosti.
Značka míčků: Uvádějte u míčků značku včetně tří hvězdiček
(např. „DHS ***“).
Typ míčků: Plast
Barva míčků: Bílé nebo oranžové.
Požadavky k STK: Nepovinný údaj. Vyplňte pouze u nejvýše
zařazeného družstva v okresních soutěžích v následujícím pořadí.
Nejdříve hlavní kontaktní osobu pro zasílání zpráv, je-li odlišná od
kontaktní osoby na nejvýše zařazené družstvo v okresních soutěžích. Dále
uveďte požadavky na rozlosování např. obě družstva současně doma i
venku kvůli topení, nebo naopak na střídačku kvůli velkému vytížení sálu
jinými akcemi apod. Pak by měly následovat žádosti o pořadatelství
turnajů a jejich zařazení do okresní termínové listiny. Na závěr pak
všechny ostatní nespecifikované připomínky.
Bankovní účet: Z hlediska Registru nepovinný údaj, ale v rámci
okresních soutěží nebude bez vyplněného účtu přihláška všech
družstev schválena. Vyplňte opět pouze u nejvýše zařazeného družstva
v okresních soutěžích.
Kopírovat: Ikonku je možné použít k vytvoření kopie, ve které pak
opravíte pouze vybrané údaje (např. název družstva, vedoucího družstva,
zařazení do soutěže).
Uložit: Uložíte družstvo. Takto uložená přihláška družstva nebyla
zaslána ke schválení a slouží zatím pouze pro vaše účely.

Odeslat: Tímto tlačítkem odesíláte přihlášku družstva ke schválení
řídícímu svazu. Po jejím schválení není možná další editace (oprava)
údajů.
Stejně jako u hracích místností zatím nefunguje možnost tisku
družstev v PDF formátu. Takže o vlastním výstupu opět nelze podat bližší
informace
Berte prosím na vědomí, že uvedené údaje jsou pro vaše družstvo
coby pořadatele utkání závazné. Odchýlíte-li se od uvedených údajů
vztahujících se k utkání bez vědomí a souhlasu soupeře,
může to vést v nejzazším případě až ke kontumaci utkání ve prospěch
soupeře. Věnujte proto prosím všem zadávaným údajům náležitou vážnost
a pozornost.

2.2. Evidenční seznamy
Dle platného Soutěžního řádu musí být zaslány evidenční poplatky
jednotlivým svazům. KST Blansko zasílá poplatky na účet ČASTu a oddíly
hrající soutěže řízené JmSST-Zbraslavec, Šošůvka, Rájec, Vysočany,
Kunštát a V. Opatovice- zasílají poplatky na účet JmSST. Ostatní oddíly
hrající soutěže řízené RSST Blansko, pak na účet RSST Blansko. Evidenční
poplatky se zasílají na základě vyplněných evidenčních seznamů na
sezónu 2020/21 v Registru ČAST. Proto musí mít správci oddílů před
zasláním poplatků vyplněny i tyto evidenční seznamy.
Oddílům, jež neuhradí evidenční poplatky na následující sezónu do 14.6.
2020 bez důvodné omluvy, bude vyměřena sankce 1000,- Kč
s termínem úhrady evidenčních poplatků včetně této sankce do
náhradního termínu 30.6. 2020, pokud si budou chtít uchovat právo
startu svých družstev v soutěžích . Pokud toto neuhradí ani do
náhradního termínu, zaniká jim právo startu v soutěžích družstev RSST
Blansko v sezóně 2020/21. V takovém případě pak budou případné
pozdější platby oddílům vráceny. Na uvolněná místa v jednotlivých
soutěžích by se následně posouvala družstva z nižších soutěží.

Evidenční poplatek (150,- Kč za hráče mládežnických kategorií,
300,- Kč za dospělé hráče, 30- Kč za jiného nového člena) je
třeba hradit okamžitě po doplnění hráče (částky u něj) na
evidenční seznam. Evidenční seznam (i pouze doplněný) bude
schválen panem Vladimírem Švancarou až poté, co se příslušná
částka objeví na účtu RSST Blansko.
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2.3. Soupisky
Po potvrzení nových evidenčních seznamů vyplní oddíly v Registru
ČAST soupisky družstev. Rozlosování soutěží by mělo proběhnout do cca
15.8. 2020 (toto je však podmíněno včasným vydáním termínového
kalendáře JmSST).Teprve od tohoto data by měli být vyplněni v registru
ČAST účastníci (družstva) jednotlivých soutěží a bude možné vyplňovat
soupisky družstev. Jelikož soupisky lze v průběhu sezóny měnit,
nestanovujeme termín jejich vyplnění. Lze obecně doporučit, aby byly
vyplněny nejpozději týden před prvním mistrovským utkáním nové
sezóny, neboť podléhají schválení řídícím svazem. Bez takto schválené
soupisky nelze nastoupit k mistrovskému utkání. Za správnost vyplnění
soupisek odpovídá výhradně oddíl.
Ke způsobu zařazování hráčů na soupisky zasíláme v příloze
metodické pokyny. V případě nejasností nebo žádosti o radu se obracejte
na předsedu svazu, u kterého si rovněž můžete nechat soupisky
neoficiálně odsouhlasit před vyplněním do Registru.- Viz. Bod č.3

2.4. Vyplňování hracích místností :
Oddíl: Naskočí vám váš oddíl.
Pro soutěže: Vyberete postupně soutěže, kterých se herna
s přiloženým rozmístěním a počtem stolů týká.
Adresa: Adresa hrací místnosti.
Bližší určení: Nepovinný údaj, kolonku možno použít jako bližší
rozlišení mezi více hracími místnostmi pro vás.
GPS herny: Najdete např. pomocí map na internetu. Doporučuji
okopírovat do této kolonky příklad uvedený v závorce a pak pouze
vyměnit číslice za správné. Jinak se zde může často hlásit chyba
nepovoleného formátu v důsledku použití nesprávných znaků.
Sociální zařízení: Viz popis v závorce.
Rozměr celého hracího prostoru: První kolonka delší rozměr
(délka), druhá kolonka kratší rozměr (šířka).
Výška nad hracím prostorem: Neznamená výšku stropu, ale
výšku pod osvětlením.
Podlaha: Např. parkety, linoleum, dřevěná prkna, …
Roz

Rozměr prostoru pro jeden stůl: První kolonka delší rozměr
(délka), druhá kolonka kratší rozměr (šířka). Máte-li nestejné rozměry u
jednotlivých stolů, zde uvádějte ten nejmenší.
Počet stolů: Soutěžní řád předepisuje pro soutěže družstev dva
stoly. Můžete uvést vyšší počet, ale odehrání utkání na více než dvou
stolech vám musí odsouhlasit soupeř. V případě jeho nesouhlasu s vyšším
počtem musíte utkání odehrát na dvou stolech.
Vložit nákres: Zde je potřeba vložit schéma hrací místnosti včetně
rozmístění stolů, stolků rozhodčích a prostoru pro hráče. Stejný princip
jako vkládání fotografií u hráčů vašeho oddílu. Pouze v tomto nákresu lze
rozlišit nejednotnou velikost hracího prostoru pro jednotlivé stoly. Rovněž
zde uveďte rozmezí teploty hrací místnosti, protože na tento údaj
neexistuje zvláštní kolonka.
Uložit: Uložíte hrací místnost. Takto uložená místnost nebyla
zaslána ke schválení a slouží zatím pouze pro vaše účely.
Odeslat: Tímto tlačítkem odesíláte hrací místnost ke schválení
řídícímu svazu. Po jejím schválení není možná další editace (oprava)
údajů.
V rámci sjednocení formátu rozměrů uvádějte všechny rozměry na
dvě desetinná místa s desetinnou tečkou.
Hrací místnost vyplňujete u jednotlivých družstev vašeho oddílu.
V nabídce se vám budou objevovat kolonky „Adresa“ a „Bližší určení“. Zde
si tedy můžete v rámci výběru hrací místnosti rozlišit.
Zatím nefunguje možnost tisku hracích místností v PDF formátu.
Takže o vlastním výstupu nelze podat bližší informace.
3.Žebříčky dospělých za sezonu 2019/20,metodika tvorby
žebříčků,tvorba soupisek

3.1.Žebříčky RSST Blansko dospělí za sezonu 2019/2020
Jsou přílohou toho zpravodaje.
3.2. Metodika tvorby žebříčku na sezonu 2020/2021 a sezony
následující
Žebříček RSST Blansko bude přebrán v květnu aktuálního roku z webu
elost.cz na základě koeficientu ELO (stabil).
Podmínkou pro zařazení na žebříček bude odehrání alespoň 12 zápasů za
předchozí sezonu. Hráč s odehranými méně než 12 zápasy nebude do
žebříčku zařazen.
Doplnění žebříčku během sezony nebo při přestupu z jiného svazu, může
být provedeno na žádost oddílu. Zařazení bude provedeno dle aktuálního

ELO (stabil), nejdříve po odehrání 12 zápasů daného hráče, za uplynulý
kalendářní rok.
Nyní by tedy žebříček vypadal takto:
https://www.elost.cz/st/zebricek/blansko/i_neaktivni-vlastni/radit_dleelo_stabil?aktivni_vlastni_celk=10&aktivni_vlastni_rok=5&aktivni_vlastni_
sezona=12&aktivni_vlastni_dle=vse
Následně bude žebříček zjednodušen dle skupin jako dosud:
1-16 samostatně,17-19, 20-23, 24-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-75, 76100, 101-150, 151-250, 251-500
Takovýto regionální žebříček je fakticky zmírněním pravidel pro tvorbu
soupisek.
3.3.Tvorba soupisek soupisek na základě žebříčku: Při zařazení
hráče na více žebříčků (1. celostátní, 2.krajský, 3. regionální) je třeba
respektovat v soupisce zařazení hráče z nejvyššího žebříčku (viz. Soutěžní
řád). Do soupisky vyplňujte údaj ze sloupce „Pořadí do soupisky“, v
případě že hráč na žebříčku není, uveďte „nez.“ Pokud hráč splňujte
požadavky k zařazení a v žebříčku není, obraťte se na STK - Michal
Dudek : 739 055 786, rambojack@seznam.cz

4.Převod místa v soutěžní třídě

V případě převodu místa v soutěžní třídě zašlete na adresu
předsedy STK mailem Žádost o převod místa v soutěžní třídě (viz formulář
níže). O schválení či neschválení žádosti budou příslušné oddíly
informovány do 7-mi dnů.

Převod soutěží (500,- za každou žádost) žádost je
zpoplatněna dle čl. 317.07 Soutěžního řádu stolního tenisu
částkou 500,- Kč. Žádost bude schválena až po připsání
částky na účet RSST Blansko
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Období pro podání žádosti : 1.6. 2020 – 14.6. 2020.
V případě, že přihlašujete méně družstev než v loňské sezóně a
svoje místo v soutěži nežádáte převést na družstvo jiného oddílu, sdělte
toto informativně předsedovi STK Zdeňku Sedlákovi, aby byla eliminována
možnost opomenutí přihlášky.
Žádost o převod místa v soutěžích řízených RSST Blansko : viz.
Příloha č.1

Pavel Gyurgyik
předseda RSST Blansko
RSSTB

Miroslav Španiel
předseda KM RSSTB

Zdeněk Sedlák
předseda STK

Příloha č.1

ŽÁDOST
o převod místa v soutěžní třídě
(podle

Soutěžního řádu stolního tenisu čl. 313.02)

Oddíl převádějící své místo v soutěži

:

Označení družstva

:

Převáděná soutěž (případně místo)

:

Převod se provádí na oddíl (družstvo)

:

Doplňující informace

:

Potvrzení oddílu, odkud se převod provádí :
-

datum :

-

jméno :

-

razítko a podpis :

Potvrzení oddílu, na který se převod provádí :
-

datum :

-

jméno :

-

razítko a podpis :

Oddíl, na který se místo v soutěžní třídě převádí, je v případě soutěže řízené regionálním svazem
stolního tenisu povinen uhradit tomuto svazu dle čl. 314.07 Soutěžního řádu správní poplatek ve
výši 500,- Kč. Převod může být schválen až po provedení úhrady tohoto pop

Schváleno řídícím svazem (datum, jméno, podpis) :

