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

 

Zpravodaj RSST Blansko č.4-2021/22 

 

Rozpis soutěží RSST Blansko 

Rozpis okresních soutěží družstev pro sezónu 2021/22    27.7. 2021 

 

A) Všeobecná ustanovení 

 

1. Řízení soutěží : RSST Blansko prostřednictvím STK 

2. Pořadatel : pořadateli jednotlivých utkání jsou oddíly, jejichž družstva jsou uvedena 

v rozlosování na prvním místě 

3. Termíny : Září 2021 až březen 2022 dle okresního termínového kalendáře a rozlosování soutěží 

4. Místo : Hraje se ve schválených místnostech pořádajícího oddílu. Všechny nové oddíly, příp. 

oddíly, kde dochází ke změně vyplní před odesláním přihlášky k soutěži v registru ČAST na 

adrese http://registr.ping-pong.cz žádost o schválení hrací místnosti včetně okótovaného náčrtu 

herny. Náčrt do registru skenujte a ukládejte nejlépe naležato pro lepší čitelnost. 

5. Přihlášky : Oddíly odešlou řádně vyplněnou přihlášku družstev oprávněných k soutěži 

elektronicky v registru ČAST na adrese http://registr.ping-pong.cz nejpozději do 15.7.2021. 

Přijetí přihlášky je podmíněno včasnou úhradou všech dosud neuhrazených pokut, včetně pokut 

za nesplnění podmínek pro účast. Pokuta za odstoupení ze soutěže po zveřejněném rozlosování 

činí 2000,- Kč. 

Poznámka : Do nejnižší okresní soutěže má VV RSST Blansko právo (ne povinnost) akceptovat i 

pozdější přihlášku kvůli doplnění družstev z hlediska optimálního rozdělení skupin či rozlosování 

nejnižší soutěže. 

6. Vklady do soutěže : Vklad do dlouhodobých soutěží  družstev řízených RSST Blansko, se 

převádí z loňské sezóny. Částku 200,- Kč zaplatí oddíl pouze za nově přihlášené družstvo oproti 

sezóně 2020-21. Zaplacené vklady do soutěží ze sezóny 2020-21 se nevrací. 

 

 

B) Technická ustanovení 

 

 

7. Předpis : Hraje se dle platných Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu a ustanovení tohoto 

rozpisu v místnostech schválených RSST Blansko. Teplota měřená u síťky stolu nesmí být nižší 

než 15°C a vyšší než 25°C. 

8. Systém soutěže :  

Bodování – vítězství 4 body, remíza 2 body, porážka 1 bod, kontumace 0 bodů ve všech 

soutěžích. Počet hráčů – čtyřčlenná družstva, počet žen v družstvu bez omezení za předpokladu, 

že žena se nevyskytuje v krajském či celostátním žebříčku. 

Počet utkání 

RP I - skupina o 12-ti družstvech, dvoukolově každý s každým (22 utkání), do dosažení 10. 

vítězného bodu 
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RP II až OS I – skupiny o 12-ti družstvech, první část každý s každým (11 utkání), druhá 

nadstavbová část šestice o postup a o záchranu každý s každým (5 utkání), na plný počet 18 

zápasů v každém utkání 

OS II – na plný počet 18 zápasů v každém utkání, systém bude upřesněn dodatkem Rozpisu na 

základě počtu přihlášených družstev a jejich případného rozdělení do více skupin 

9. Podmínky účasti : 

Hráči družstva – platná registrace včetně zaplacení evidenčního poplatku ve výši 300,- Kč za 

dospělého nebo 150,- Kč za mládež. 

Trenéři – družstva v soutěžích řízených RSST Blansko nemusí mít kvalifikovaného trenéra. 

Mládež – družstva v soutěžích řízených RSST Blansko nemusí mít zaregistrovány aktivní hráče 

kategorie mládeže do 18-ti let věku. 
Z důvodů stále přetrvávajících mimořádných opatření k zamezení šíření onemocnění 

covid -19 jsou pro konání mistrovských a nemistrovských utkání ve stolním tenisu 

zavedená následující opatření: viz. www.rsstblansko.cz /dokumenty/pravidla pro 

konání soutěží 2021-2022 
Rozhodčí  – oddíly v soutěžích řízených RSST Blansko mající alespoň jedno družstvo v soutěži 

RPI, musí mít alespoň jednoho kvalifikovaného rozhodčího licence K, B nebo NU.  Ostatní 

oddíly, bez vlivu počtu družstev v okresních soutěžích musí mít alespoň jednoho kvalifikovaného 

rozhodčího licence C.  Pro nově přihlášené oddíly a postupující družstva do RPI platí podmínka 

rozhodčího až od další sezóny. Nesplnění podmínky bude pokutováno částkou 2000,- Kč. Při 

opakovaném neplnění podmínky má VV RSST Blansko právo k udělené pokutě přidat přeřazení 

všech družstev provinivšího se oddílu od následující sezóny o soutěž níže, než na kterou by měla 

družstva provinivšího se oddílu nárok. Kontrola bude provedena k 31.12. každého roku. 

10. Soupisky : Oddíly vyplní nejpozději do 15. září 2021  soupisku v registru ČAST na adrese 

http://registr.ping-pong.cz. Potvrzení soupisek bude provedeno po tomto datu. Oddíl si vytiskne 

soupisku potvrzenou řídícím svazem, kde budou fotografie (velký formát), data hráče, zařazení do 

žebříčku a jména funkcionářů, kteří ji potvrzovali (oddíl, RSST). Tuto soupisku předkládá družstvo 

ke kontrole před zahájením utkání (vrchnímu rozhodčímu, vedoucímu soupeře). Při jakékoli změně 

založí oddíl novou verzi soupisky a celý postup schvalování soupisky se opakuje. Oddíl nesmí 

opomenout provést změnu soupisky i při odchodu (přestupu) hráče. Za správnost soupisky (pořadí 

hráčů na soupisce dle platného okresního žebříčku mužů) odpovídá výhradně oddíl. 

11. Postupy a sestupy : Na postup do vyšší soutěže má právo vítěz každé úrovně okresní soutěže (v 

případě více skupin jedné úrovně soutěže vítěz každé skupiny. Sestupují družstva na 11. a 12. 

místě (více jak 10 účastníků) každé úrovně soutěže vyjma nejnižší soutěže. Případný vyšší počet 

postupujících (či sestupujících) bude dán počtem sestupujících (či postupujících) z vyšších (či 

nižších) soutěží. 

12. Rozhodčí utkání : Pořádající oddíl je povinen zajistit pro každé domácí utkání svého družstva 

vrchního rozhodčího utkání. Tento rozhodčí nemusí být držitelem platné licence, avšak musí být 

seznámen s potřebnými a platnými Pravidly stolního tenisu, Soutěžním řádem a tímto Rozpisem 

soutěží a musí se těmito náležitostmi při utkání řídit. Vrchním rozhodčím může být i hráč 

jednoho z družstev, avšak nesmí to být takový hráč, který by souběžně hrál v jiném utkání. 

Vrchní rozhodčí musí zejména : 

- před utkáním provést kontrolu hracího vybavení a prostoru (teplota, čistota stolů a podlahy, 

jednotná barva stolů, nastavení síťky – výška a napnutí, potahy pálek, oblečení hráčů)  

- před utkáním provést kontrolu soupisek obou družstev 

- zahájit utkání přivítáním a představením hráčů obou družstev a určením čísel stolů 

- v průběhu utkání kontrolovat dodržování všech pravidel a zejména pak chování hráčů 

(udělovat případná napomenutí žlutou a červenou kartou) – toto neplatí pro rozhodčího, jež je 

v inkriminovaném okamžiku současně hráčem svého probíhajícího utkání 

- v průběhu utkání zajistit průběžné vypisování výsledků jednotlivých zápasů 

- o každé nejasnosti, nesrovnalosti či rozporu provést zmínku v Zápisu o utkání (podklad pro 

případné řešení a rozhodování ze strany STK) 

http://www.rsstblansko.cz/
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13. Míčky : Všechna utkání soutěží řízených RSST Blansko se budou hrát plastovými míčky. 

Každé družstvo oddílu uvede v přihlášce do soutěží míčky (značka a barva), se kterými bude hrát svá 

domácí utkání. Jakákoliv změna je možná pouze k 1. lednu kalendářního roku (STK je nutno změnu 

nahlásit mailem do 15.12. předchozího roku). 

14.Začátky utkání : 

Pro RP I platí pevná doba začátků utkání v sobotu v 18:00 (první utkání) a v neděli v 9:00 (druhé 

utkání), pokud se soupeři nedomluví jinak. O jakékoliv změně (odkladu - pouze v rámci daného 

dne dle rozlosování, nebo předehrávce) je nutné informovat předsedu STK. 

Pro ostatní soutěže platí standartní pravidla z předchozích sezón : 

Sobota 17.00 h, rozmezí 9.00 – 17.00 pro více utkání  

Neděle   9.00 h, rozmezí 9.00 – 14.00 pro více utkání 

Nestanoví-li rozlosování soutěže přesný den utkání či není-li v rozpisu soutěže uveden hrací den               

a hodina pro zápasy v domácím prostředí a nedojde-li mezi soupeři k dohodě, je povinným 

hracím dnem neděle. Případnou změnu je nutno ohlásit soupeři.  

Oddíly mají právo s ohledem na vytápění hracích místností využít možnost odehrání všech utkání 

svých domácích družstev v daném kole (víkendu) v jeden den se začátky jednotlivých utkání ve 

výše uvedeném časovém rozmezí. Musí ale o tomto záměru informovat STK před zahájením 

sezóny (nejpozději na aktivu), aby bylo možné tuto informaci zveřejnit v rozlosování 

jednotlivých soutěží soubor výsledky.xls). Hostující družstva tak budou mít možnost se na tuto 

alternativu s dostatečným časovým předstihem připravit. 

15.Předehrání a odklad utkání : 

15.1.předehrát utkání ve dřívějším termínu lze na základě dohody obou soupeřů a není k tomu 

potřeba souhlas STK (pouze ohlášení minimálně 24 hodin předem) 

              15.2.odložit utkání lze 

15.2.1.bez udání důvodu o maximálně 6 dnů po dohodě obou družstev a úhradě poplatku            

200,- Kč (viz ekonomická pravidla plateb bod 1.6.5.), o odkladu musí být informován oběma 

družstvy písemně ((mailem) předseda STK a musí s odkladem písemně souhlasit (emailem). 

Poplatek 200,- Kč musí být uhrazen do 7-mi dnů od mailového souhlasu předsedy STK (dle data 

odeslání mailu).                                                                                                                                                   

15.2.2.na základě rozhodnutí STK – podání žádostí o odklad písemně (mailem) 14 dnů předem 

soupeři a vedoucímu skupiny s uvedením důvodů odkladu. O oprávněnosti důvodů rozhodne 

STK. Tento způsob odkladu není  zpoplatněn  

               15.2.3.hrací místnost není důvodem k odložení zápasu.                                                                      

Nemůže-li oddíl sehrát utkání v řádném termínu v domácím prostředí, je povinen zápas 

předehrát nebo odehrát v místě soupeře. 

15.2.4. v případě střetu hrací doby okresní soutěže s krajskou a vyšší soutěží se čas utkání 

okresních soutěží uzpůsobí tak, že přednost má vyšší soutěž (pokud se soupeři 

nedomluví na předehrání) 

  15.2.5.V případě karanténních opatření bude postupováno takto:  

- jeden hráč základu družstva v karanténě – utkání bude sehráno v termínu  

- dva či více hráčů základu družstva v karanténě – utkání bude odloženo, termín určí komise STK 

14. Hlášení o utkání, čekací doba : 

Soutěžní utkání jsou hrána v termínech stanovených Termínovou listinou (rozlosováním). 

Hlášení o utkání (den, hodina) pro řádné termíny, musí domácí sdělit tak, aby každé pondělí ve 

20:00 znal soupeř termín utkání na následující víkend (tedy sobotní termín 5 dnů, nedělní 

termín 6 dnů předem). Tato povinnost není závazná u družstev, která do rozlosování stanovila 

termíny pro základní část sezóny, pokud není požadován jiný termín. Pozdější hlášení utkání, 

bude-li zmíněno v zápise o utkání, či nahlášeno předem hostujícím družstvem vedoucímu 

skupiny, bude pokutováno do výše 200 Kč a může, pokud nedojde k dohodě, vést i ke kontumaci 

ve prospěch hostujícího družstva. 

Změna prodloužené čekací doby (články 332 Soutěžního řádu) 
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Zůstává v platnosti základní čekací doba 20 minut. Prodloužení čekací doby (dle článků 332 

Soutěžního řádu 2 hodiny pro soupeře z různých míst, 1 hodina pro soupeře ze stejného místa) se 

upravuje následovně : „Čekací doba se prodlužuje o dalších 20 minut, oznámí-li hostující 

družstvo telefonicky své zpoždění domácímu družstvu do konce řádné 20-ti minutové 

čekací doby“. K prodloužení čekací doby může dojít pouze z důvodu tzv. „vyšší moci“ – 

nesjízdnost silnic, apod. Oznámení o zpoždění se doporučuje učinit i další osobě (vedoucí 

skupiny, předseda STK) pro případ dalších sporů. 

15. Nasazení a rozlosování družstev :  

Do 23.8. 2021 zašlete na mail : vladimir.svancara@seznam.cz požadavky na nasazení vašich 

družstev. Pokud nepředloží oddíly žádné požadavky, bude brán při nasazení v úvahu základní 

princip polovina družstev oddílu doma, polovina družstev venku. Takže zejména oddíly, jejichž 

družstva chtějí hrát současně jeden týden doma a druhý venku (např. kvůli úspoře za vytápění 

heren), nechť dají tento požadavek na vědomí. zejména oddíly, jejichž družstva chtějí hrát 

současně jeden týden doma a druhý venku (např. kvůli úspoře za vytápění heren), nechť dají tento 

požadavek na vědomí. 

16. Hlášení výsledků, zasílání zápisů o utkání : 

Výsledky budou zpracovávány formou opsání zápisů o utkání do systému stis.ping-pong.cz. 

Postup při hlášení : 

- Předběžné výsledky (celkový výsledek utkání) zadat do neděle 19:00 na STIS. V případě 

pozdějšího začátku nedělního utkání informovat o tomto předsedu OSSTB a předsedu STK 

(mailem, telefonem) současně se sdělením času předpokládaného konce utkání a zadání 

výsledku do STIS.  

- V případě nemožnosti postupovat dle bodu 1. (nejede internet, …) nahlásit výsledky 

telefonicky (výhradně SMS zprávou, žádné volání !!!) na 739 055 786 nebo mailem na 

rambojack@seznam.cz nejpozději v neděli do 19:00 

- Úplný zápis (včetně výsledků jednotlivých zápasů – nevyplňujte míčky, pouze sety)  

nejpozději v pondělí ve 21:00. 

- Originál zápisu o utkání uschovat do vyhlášení konečných výsledků stávající sezóny. Pouze 

v případě, že zápis o utkání obsahuje jakýkoliv podnět pro STK, zaslat jej nejpozději v úterý 

předsedovi STK (po domluvě s ním může stačit oskenovaná kopie). 

Zápis o utkání bude vyplněn dle následujících pravidel 

- vyplňovat velkým tiskacím písmem vyjma připomínek na druhé straně zápisu, které 

musí být vyplněny pouze čitelně 

- bude vyplněn název soutěže 

- družstva vyplnit úplným názvem, uvést úplná jména vedoucích družstev 

- uvést celé jméno vrchního rozhodčího a licenci (nemá-li, proškrtnout) 

- uvést datum, začátek a konec utkání 

- při prvním zápisu hráčů celé příjmení a jméno, v dalším jednoznačně rozlišit při 

shodnosti příjmení, u čtyřher alespoň jednoznačně rozlišit (nemusí být celým jménem, 

případně rozlišit v poznámce) 

- ve výsledku hry bude uveden pro každý set pouze počet bodů dosažených hráčem, 

který v setu prohrál. Jedná-li se o domácího hráče, bude před počtem bodů znaménko 

“mínus“. 

- u celkového výsledku se povinně uvádí pouze získané body a sety, kolonka míčků 

může zůstat volná 

- vrchní rozhodčí vypíše do připomínek informaci o nepředložení soupisek 

(předložení soupisek není třeba zmiňovat) 

- na zadní stranu zápisu uvede vrchní rozhodčí případné připomínky obou družstev 

k utkání 

mailto:rambojack@seznam.cz
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- na závěr podepíší rozhodčí a vedoucí družstev první stranu zápisu jako souhlas se 

správností vyplnění dosaženého výsledku utkání, zadní stranu pak pouze v případě 

uvedených připomínek k utkání (zde svým podpisem pouze stvrzují své seznámení 

s uvedenými připomínkami, ne svůj souhlas) 

- domácí družstvem je vždy družstvo dle rozlosování soutěže uvedené jako první 

17. Vzájemná utkání družstev téhož oddílu 

Vzájemné utkání družstev téhož oddílu musí být sehráno před začátkem soutěží pouze u 

odvetného utkání soutěže RP I.  První vzájemné utkání v soutěži RP I bude zařazeno 

(nalosováno) do úvodního hraného kola. Ostatní soutěže se budou se řídit rozlosováním. To musí 

být provedeno tak, aby s ohledem na nasazení ostatních družstev bylo první vzájemné utkání 

sehráno nejpozději ve druhém kole základní části a případná odveta pak v prvním kole nadstavby. 

18. Správní poplatky  

Viz. ekonomická pravidla plateb bod 1.6.5.,1.6.6 

a) podvodné jednání (nesehrané utkání s odeslaným zápisem, jakoby se konalo) ….. 500,- Kč + 

kontumační výsledek v neprospěch domácího družstva (celkem 1 000,- Kč)   

b) kontumační výsledek (neoprávněný start hráče, nedostavení se k utkání, …) …............500,-Kč  

c) pozdní hlášení termínu zápasu ……….. 50 – 200,- Kč dle opoždění 

d) pozdní hlášení výsledku ………. Bodový systém 1-3 trestné body, 1 bod 20,- Kč  

e) chybně vyplněný zápis družstva ……………  dle závažnosti nedostatků 10 – 100,- Kč 

f) odložení utkání bez udání důvodu (o max. 7 dnů) …………… . správní poplatek 200,- Kč 

g) odstoupení nebo vyloučení ze soutěže ……………… 2 000,- Kč 

h) neúčast na předsezónním aktivu RSSTB…..... 500,-Kč 

 

Dnem zvěřejnění správního poplatku dle čl.1.6.5. a1.6.6. ve zpravodaji, se 

pozastavuje činnost oddílu se všemi dalšími důsledky (např. kontumace již 

odehraných a následných utkání v důsledku pozastavení činnosti s návaznými 

správními poplatky za tuto kontumaci a podobně). Činnost oddílu  bude obnovena  

dnem  připsání správního  poplatku na účet RSSTB.  
 

 

 

 

 

    Pavel Gyurgyik                                                        Zdeněk Sedlák 

předseda  RSST Blansko                                       předseda STK RSST Blansko 

 
 


