REGIONÁLNÍ SVAZ STOLNÍHO TENISU – Beroun
vypisuje

Regionální soutěže družstev mužů ve stolním tenisu 2017/2018
1. Řízení soutěží:
Soutěže řídí regionální svaz stolního tenisu Beroun (RSST Beroun) prostřednictvím své sportovně
technické komise.
Kontaktní adresa STK: Milan Kureš, Buková 1387/7, 268 01 Hořovice
email: mkures@normal.cz .
Webové stránky RSST Beroun: rsst-beroun.normal.cz

2. Pořadatel
Pořadatelem utkání jsou oddíly-kluby (dále jen „oddíl“), jejichž družstva budou v rozlosování uvedena
na prvním místě.

3. Termíny:
Termíny utkání budou uvedeny v rozlosování. Závazné začátky, které je možno měnit pouze po dohodě
soupeřů (hlášení utkání viz bod 13.), budou uvedeny v rozlosování takto:
sobota – 1 utkání – od 16:00 hod, 2 utkání – od 13:00 hod , 3 utkání – od 10:00 hod
V případě utkání, které bude hráno ve stejný den jako krajské/ligové utkání, bude začátek stanoven
min. 3 hodiny po krajském/ligovém utkání., příp. min. 4 hodiny před krajským/ligovým utkáním.

4. Místo
Hraje se povinně na dvou stolech, hrací prostor a vybavení musí odpovídat pravidlům a SŘ. V přihlášce
do soutěže uvede oddíl mj. i značku, typ a barvu stolů, které připraví pro utkání. Minimální síla horní
desky stolu je 19 mm, ale je možno hrát i na stolech, které nejsou uvedeny v přihlášce za dodržení
pravidel stolního tenisu. Síťky musí rozměrově odpovídat pravidlům a musí mít možnost nastavení
výšky a vypnutí. Pořadatel je povinen na žádost hostů zajistit a umístit na vhodné místo do hrací
prostoru mokrou tkaninu na namáčení obuvi. Pořádající oddíl je povinen zajistit po celé utkání
umožnění přístupu do herny.
Schvalování hracích místností probíhá výhradně prostřednictvím registru ČAST. Pro nadcházející sezónu
2017/2018 je registrace a následné schvalování hrací místnosti přes registr ČAST pouze doporučené.
Od sezóny 2018/2019 bude toto povinné.

5. Účastníci s právem startu:
Účastníci OP 1. třídy
Sokol Nižbor B
OP 1 Sokol Žebrák B
TJ Lokomotiva Zdice A
TJ Broumy A

TJ Chaloupky B
TJ Záluží A
TJ Lokomotiva Zdice B
TJ Sokol Karlštejn A

TJ Slovan Lochovice B
TJ Praskolesy A
TJ Sokol Hořovice C
TJ Olešná B

TJ Chaloupky C
Sokol Žebrák D
Sokol Hudlice D
Slovan Lochovice C

TJ Lokomotiva Zdice C
Sokol Karlštejn B
TJ Zdejcina B
Sokol Hořovice D

Účastníci OP 2. třídy
Sokol Hudlice C
OP 2 Sokol Králův Dvůr C
TJ Zdejcina A
Sokol Žebrák C
Účastníci OP 3. třídy
TJ Záluží B
OP 3 TJ Srbsko A
TJ Lokomotiva Zdice D
Sokol Žebrák E

TJ Olešná C
TJ Chaloupky D
Sokol Králův Dvůr D
Sokol Karlštejn C

6. Přihlášky
Oddíly, jejichž družstva jsou oprávněna k účasti, zadají přihlášku do registru ČAST do 31.7.2017. STK
bude zasílat zprávy na všechny e-maily, jejichž seznam družstvo zašle na e-mail předsedy STK (bod 1).
E-mailová adresa družstev je povinná. Termín přihlášek nutno dodržet. V případě pozdního zaslání bude
družstvo trestáno pořádkovou pokutou a to 50,-Kč za každý den. V případě uvolnění míst v některé
soutěži, dostane možnost postupu další družstvo v pořadí dle umístění v tabulce z předchozí sezony.
Žádáme družstva která mají právo startu a případně se nebudou přihlašovat, aby toto oznámila co
nejdříve na výše uvedenou e-mailovou adresu.

7. Losování
Losování bude provedeno dle počtu přihlášených družstev. STK připraví rozlosování, které bude
schváleno na nejbližší schůzi VV RSST a následně zveřejněno na stránkách RSST Beroun.

8. Vklady
Vklad do každé ze soutěží je 300 Kč za každé družstvo. Vklad se hradí bankovním převodem (složenkou)
s uvedením variabilního symbolu oddílu na konto RSST Beroun a to do 31.7.2017.
Číslo konta a variabilní symbol najdete zde:
http://rsst-beroun.normal.cz/store/finance/Ekonomicka-pravidla.pdf
Bez úhrady vkladu nebude družstvo přijato do soutěže.

9. Úhrada
Družstva startují na náklady svých TJ (klubů).

10. Předpis
Hraje se podle tohoto rozpisu, platného SŘ z 15.5.2012 a to včetně dodatků, pravidel ČAST z roku 20122013 a schválených změn.

11. Systém
Hrají čtyřčlenná družstva – hrají se dvě čtyřhry a šestnáct dvojher. Hraje se na 3 vítězné sady z pěti.
Sestavy družstev jsou volné. V základní části se hraje dvoukolově systémem každý s každým. Výsledky
utkání budou v soutěžním ročníku 2017/2018 hodnoceny následovně: vítězství (3 body), remiza (1
bod), prohra (0 bodů), kontumační prohra (-3 body). Při úmyslném porušení Soutěžního řádu a rozpisu
soutěží (neohlášené nedodržení termínu, neohlášená změna herny, neodehrané utkání apod.)
následuje pokuta ve výši 500,-Kč a kontumace utkání. Při následném přestupku obdobném ve stejné
sezóně pokuta ve výši 1.000,-Kč a následné vyloučení ze soutěže.

12. Podmínky
Přihlášená družstva musí splňovat podmínky podle SŘ.
Podmínky pro plnění mládeže, VV RSST Beroun doporučuje družstvům OP I již letos minimální počet 2
žáků ( od sezóny 2018/2019 bude povinnost mít minimálně 2 žáky/žákyně)
Oddíl musí mít vůči řídícímu svazu vyrovnané veškeré (zejména finanční) pohledávky. V případě
nedodržení tohoto bodu nebude družstvu přijata přihláška do soutěže a družstvo nebude zařazeno do
losování.
VV RSST schválil výjimku pro čl. 331.03 SŘ takto: družstvům se doporučuje nastoupit a odehrát celé
utkání v jednotných dresech.
STK RSST Beroun doporučuje, aby organizační pracovník družstva byl kvalifikovaný rozhodčí s licencí
nejméně C.

13. Povinnosti pořadatelů
Povinnosti určuje čl. 336 SŘ. Upřesnění a doplnění:
Hlášení změny utkání se provádí v případě, že se utkání koná v jiné hrací místnosti nebo v jiném
termínu či čase ( při předehrání ), nežli je uvedeno v adresáři nebo rozlosování a nebo při vzájemném
utkání dvou nebo více družstev téhož oddílu, které nebude uvedeno v rozlosování v 1. kole. Pořádající
oddíl je povinen nejméně 3 dny před utkáním ohlásit výše uvedenou změnu soupeři a na email
predehravky@normal.cz, jinak bude postupováno podle bodu 11. tohoto rozpisu. Hostující družstvo
tuto změnu potvrzuje rovněž na email predehravky@normal.cz ihned po obdržení zprávy o změně.
Dostaví-li se kontrola k utkání, jehož změna nebyla řádně oznámena nebo nedostaví-li se k utkání jeden
ze soupeřů, dojde k následujícím postihům:
-

U pořádajícího družstva – pořádková pokuta 500,- Kč, zaplacení veškerých výloh kontrolora a
hostujícího družstva, kontumace utkání,
U hostujícího družstva – pořádková pokuta 500,- Kč, zaplacení veškerých výloh kontrolora,
kontumace utkání.

Ohlásit výsledek utkání formou SMS na mobilní telefon +420 732 949 053 nebo emailem na
v.vais@seznam.cz , případně zapsat výsledek prostřednictvím registru ČAST a to do neděle do 18:00.
Nedodržení bude trestáno pořádkovou pokutou 50,-Kč.
Povinností pořadatele je odeslání zápisu o utkání tak, aby byl doručen nejpozději do následujícího úterý
do 18:00 na emailovou adresu v.vais@seznam.cz (s naskenovanou přílohou – ofocení zápisu pomocí
mobilního telefonu nebo fotoaparátu jen za předpokladu, že to bude zřetelně čitelné). Nedodržení
termínu zaslání zápisu bude trestáno pokutou 50,- Kč. Jeho špatné nebo neúplné vyplnění může být
potrestáno pokutou. Pořadatel je povinen ukládat originály zápisů v oddíle do konce června 2018.
Pořadatel je odpovědný za shodu originálu se zaslaným (naskenovaným zápisem).
V zápisu o utkání je nutné rozlišovat jména hráčů (ve dvojhře a čtyřhře) tak, aby bylo zřejmé, který hráč
v utkání nastoupil.
Odpovědnost za vyplnění jmen hráčů v zápisu nesou podepsaní vedoucí družstev, za ostatní údaje
(např. začátek, konec utkání, jméno a příjmení u podpisu vedoucích družstev) odpovídá pořádající
oddíl.
Nebude-li zřejmé, který z hráčů v utkání nastoupil a nebude-li to možné ani dodatečně zjistit, bude
zápas tomuto hráči kontumován.
Mít k dispozici měrku síťky
Pro utkání VV RSST doporučuje domácím mužstvům zajistit místo pro rozhodčí u stolu včetně počítadla
stavu zápasu, vč. ukazatele stavu sad. Pokud domácí družstvo bude chtít používat rozhodčího u stolu,
musí na toto hostující družstvo přistoupit ( od sezóny 2018/2019 bude povinnost používání počítadel u
stolu ).

14. Soupisky:
Oddíly zadají a potvrdí prostřednictvím správců oddílů do 7.9.2017 do registru ČAST soupisky svých
družstev s požadovanými údaji. Každé družstvo zodpovídá za oprávněnost zařazení svých hráčů na
soupisce a sestavení soupisky podle SŘ. Dozařazení nezařazených hráčů na více soupisek než jedna,
bude v kompetenci STK. Zadané soupisky budou uzamčeny STK a každé družstvo si samo soupisku (s
fotografiemi ) vytiskne. Potvrzení o schválení soupisky bude vytištěno na schválené soupisce.
V případě že by byl některý hráč zaregistrován a uveden na soupisce neoprávněně, nebo soupiska
nebyla sestavena podle předpisů v SŘ, bude provinivší se družstvo potrestáno sportovně-technicky a
příp. i disciplinárně a to i při dodatečném zjištění i při potvrzením soupisky předsedou STK.
Doporučujeme družstvům vytisknout z registru ČAST potvrzenou soupisku a mít ji k dispozici při utkání.
Při změnách soupisky se postupuje stejně, jako při jejím prvním zadávání.
Termín na zadání do registru ČAST: nejpozději 3 dny před utkáním.

15. Rozhodčí
RSST nebude delegovat hlavního rozhodčího na utkání. Za správnost provedení zápisu zodpovídají oba
vedoucí oddílů. Rozhodčím u stolu může být i nehrající hráč

16. Kontroloři
Při utkáních bude prováděna namátková kontrola členy VV. Kluby mohou požádat VV o kontrolu utkání.

17. Míčky
Značku míčků, kterou družstvo připraví pro utkání, uvede do přihlášky. Míček musí být celuloidový ,
značka musí být schválena ITTF, kvalita ***.
Změna míčků je možná k 1.9.2017 a k 1.1.2018 .

18. Námitky
Podávají se emailem na adresu předsedy STK. Soupeř má možnost se k těmto námitkám vyjádřit do
druhého dne a to též pouze emailem.

19. Odklady utkání:

Při žádosti o odklad utkání z důvodů nezpůsobilosti vlastní herny předloží žádající družstvo STK (na
adresu předsedy STK – viz bod 1) i potvrzení soupeře o odmítnutí sehrání utkání v jeho hrací místnosti
v řádném termínu. Odložení utkání v rámci víkendu (sobota, neděle, příp. navazující svátek) se
nepovažuje za odklad, ale změnu stejnou jako předehrání za podmínky, že žádné utkání nebude začínat
později než poslední den víkendu ve 13:00.

20. Čekací doba
Čekací dobu určuje čl. 121 a 332 SŘ.

21. Pokuty
O udělení pokuty je družstvo informováno emailem na kontaktní adresy vedoucích družstev a
vyvěšením na webu RSST Beroun. Obdrží-li družstvo pořádkovou pokutu, je povinno tuto uhradit do
určeného termínu na účet RSST Beroun (viz bod 8). V opačném případě je družstvu zastavena závodní
činnost až do dne uhrazení pokuty.
Do začátku sezóny 2017/2018 bude vydána směrnice týkající se pokut.

22. Postupy a sestupy
Limit počtu družstev okresní třídě 1 a 2 je stanoven na 12. V soutěžích RSST Beroun budou od sezóny
2017/2018 minimálně postupovat a sestupovat dvě družstva.

23. Účast žen
V regionálních soutěžích mužů mohou startovat i ženy za podmínek, které jsou přiměřeně dány čl.
302.02 SŘ kromě bodu g), který se nahrazuje takto: ženy mohou startovat soutěžích mužů pouze za
předpokladu, že nejsou členkami základu družstva žen v extralize.

24. Ceny
Družstva na prvních třech místech všech soutěží obdrží diplomy. Vítězná družstva všech soutěží obdrží
pohár.

25. Schválení
Tento rozpis schválil VV RSST Beroun dne 9.7.2017.

26. Přílohy
-

tiskopis zápisu o utkání – vzor
ekonomická pravidla

Dne 9.7.2017
Milan Kureš
Předseda STK RSST Beroun

