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HODNOCENÍ 

 

soutěží stolního tenisu v sezóně 2013/14 
 
 STK KSST Pardubického kraje vyhodnotila soutěže, které řídila v sezóně 2013/14. 
Hodnocení se týká soutěží mužů na úrovni divize mužů a krajských soutěží mužů. Obvyklou oblastí hodnocení 
bylo zachování play off play out v krajských soutěžích, v letošním hodnocení byla tato otázka především pro 
potvrzení správnosti rozhodnutí ohledně zrušení play off a play out. Dále byly mezi otázkami a hodnocenými body 
záležitosti související s počty trenérů a rozhodčích v jednotlivých oddílech, a především pak úrovně hracích 
prostor a informovanost ohledně soutěží.  
 Sumář hodnocení účastníků krajských soutěží podstupuje STK členům VV. Záležitosti z oblasti rozhodčích 
by měla projednat komise rozhodčích. 
 

Hodnocení, které určuje SŘ a bylo připomínáno i ve Zprávách a Infu, nedodalo 10 oddílů. Těmto oddílům je 
udělena pořádková pokuta. 
 
 
 
 

 
Krajské soutěže družstev mužů 
 
Řízení soutěže 
 

          STK KSST PK řídila v dlouhodobých soutěžích 3 soutěže se 36 družstvy. Řízení soutěží bylo prováděno 
prostřednictvím „Zpráv STK“ na webu KSST PK www.stpk.cz., výsledky a tabulky byly zveřejňovány v infosystému 
STIS. 
Plně byl využíván elektronický „Registr“, ve kterém se zpracovávají evidenční seznamy, přestupy a vše další co 
se týká evidence. Sestavují a potvrzují se v něm soupisky, obsahuje termíny, rozlosování, tabulky, změny a další. 
Družstva do něj zadávají i zápisy o utkání. Za STK lze říci, že toto zadávání fungovalo prakticky celou sezónu bez 
problémů. 
 

 
Průběh krajských soutěží a jejich systém 
 

 
Divize mužů 
 

Soutěž byla hrána systémem osvědčeným v předchozích sezónách (do 10ti vítězných bodů). Play-off se 
se nehrálo a vítěz dlouhodobé části získal právo postupu do 3.ligy. V sezóně byl zaveden nový bodový systém – 
vítězství 3 body, remíza 1 bod, porážka 0 bodů. 
 Systém boje o záchranu byl letošním roce dán na základě dlouhodobé části. Shodou okolností se o 
sestupujícím rozhodlo až v posledním možném kole. Počet sestupujících družstev byl dán počtem sestupujících 
z ligových soutěží – v letošním roce se jednalo o 2 sestupující.  
 
 

Krajské soutěže “A” a “B”  
 

Soutěž byla hrána systémem osvědčeným v předchozích sezónách (do 10ti vítězných bodů). Play-off se 
se nehrálo a vítěz dlouhodobé části získal právo postupu do divize mužů. V sezóně byl zaveden nový bodový 
systém – vítězství 3 body, remíza 1 bod, porážka 0 bodů. 
 Systém boje o záchranu byl letošním roce dán na základě dlouhodobé části. Počet sestupujících družstev 
z jednotlivých soutěží KSA a KSB byl dán počtem sestupujících z divize – v letoštím roce se jednalo o 3 
sestupující z KSA a 1 sestupujícího z KSB. 
 
 
 
 

V celé sezóně nedošlo k žádným kontumacím utkání.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Termíny 
 

         Sestavení termínové listiny je složité, proto v této sezóně byla zveřejněna předběžná termínová listina již v 
průběhu prázdnin a poskytnuto oddílům k vyjádření. Tohoto využil pouze 1 oddíl. V průběhu sezóny však opět 
došlo ke zjištění o obsazenosti herny a komplikacím při sehrání jednoho kola.  
 

Z tohoto důvodu znovu důrazně apelujeme na oddíly, aby důsledně zkontrolovali termínovou listinu a 
v případě obsazenosti herny nebo nedostupnosti hráčů družstva v uvedeném termínu okamžitě požádaly o 
úpravu. Jediným správný způsobem podání této žádosti je emailový požadavek na stk@stpk.cz, kdy STK 
nejpozději do 14-ti dnů rozhodne o případné změně a bude zúčastněná družstva informovat. 
 
 Pro soutěže je a zůstane dodržován požadavek na zachování pravidelnosti v termínech na jednotlivá 
dvoukola. Termíny pro utkání na nadcházející sezónu budou určeny tak, aby nedocházelo ke kolizím s ligovými 
soutěžemi, ani s přebory krajskými a jednotlivých okresů. Pro příští sezónu je plánováno podobné zahájení 
soutěží jako v sezóně 2013-14 a dřívější termín krajských přeborů. 
 
Krajské přebory 
 

         Krajské přebory proběhly v Holicích bez komplikací a STK děkuje oddílu TJ Jiskra Holice a uspořádání této 
akce. Pro letošní sezónu bude po ukončení krajských přeborů povinností hráčů a případných náhradníků, kteří 
získají právo účasti na mistrovství ČR, přímo v místě konání písemně na formulář poskytnutý organizátorem 
potvrdit svůj zájem o účast na mistrovství ČR. Hráči, kteří toto písemně nepotvrdí, nebudou na mistrovství ČR 
nominováni.  
 
Hrací místnosti, vybavení 
 

         V některých oddílech přetrvávají problémy s hracími prostory pro krajská utkání. Aktuálně je nejhorší situace 
v herně TJ Sokol Sudslava, na toto bylo upozorněno ze strany několika oddílů. Z tohoto důvodu bylo ze strany 
výkonného výboru rozhodnuto o minimálních rozměrech, pod které již nebude možné poskytnout vyjímku. 
Vyjímku bude od sezóny 2015/16 možné udělit max. do 15% z hodnoty pro daný rozměr. Přesné hodnoty budou 
uvedeny v rozpisu soutěží. Pro nižší hodnoty délky, šířky a výšky hracího prostoru nebude vyjímka od sezóny 
2015/16 pro krajské soutěže udělena.  
 
Další soutěže 
 
 

Český pohár 
 

ČP se Pardubickém kraji již delší dobu nehraje. Vzhledem k trvale odmítavému postoji většiny družstev nebyl 
Český pohár v minulé sezóně hrán a ani pro následující sezónu není v plánu. 
 
 

Vyhodnocení odpovědí na dotazy v „Hodnocení“   

OTÁZKY 
 

1.   Trenéři a rozhodčí v oddílu  
  - počty rozhodčích a trenérů byly předány sumárně komisi rozhodčích, obecně lze říci, že je situace ve 
většině oddílů se spíše zhoršuje 
 
 
2. a 3. Problémy s hracími prostory  
  - oddíly s družstvy v soutěži DM mají většinou odpovídající hrací prostory, v oddílech s družstvy v nižších 
soutěžích je nutné aktuálně situaci v jedné herně, této bude poskytnuta vyjímka již pouze pro sezónu 2014/15 
 
4. a 5. Hodnocení systému a zajištění soutěží  
   - obecně se neobjevil závažnější problém, před minulou sezónou došlo k rozhodnutí o zrušení Play Off a 
Play Out, ze strany oddílů toto bylo v letošním hodnocení většinově podpořeno. Potvrdila se nutnost provést 
rozlosování soutěží vč. zpětné vazby oddílů s dostatečným předstihem, což bude realizováno i před touto 
sezónou. Velká škoda je, že velké množství nevyužilo možnosti zaslat hodnocení soutěží. 
 
6.  Vyjádření k zasílání zápisů uskutečněných utkání  
  - STK na základě hodnocení družstev navrhuje VV zachování stávající dokumentace utkání 
  - zůstává povinnost oddílů zaslat výsledek pomocí SMS nebo emailu do 1hod od konce utkání na STK 
  - NOVĚ povinnost oddílů zadat výsledek do inf.systému STIS nejpozději do neděle 19.00 
  - zůstává povinnost oddílů zaslat scan zápisu na stk@stpk.cz nejpozději do pondělí 12.00 
 
7. a 8. Informovanost ze strany PKSST a připomínky k řídícím orgánům   
  - doporučení je pokračovat současným způsobem, žádné připomínky nebyly vzneseny 



 
 

 
Souhrn a návrhy STK 
 

1.  Zasílání zápisů o utkání  (dosud první pracovní den po utkání – e-mailem) 
 STK doporučuje zachovat stejný předpis k zasílání zápisů i v sezóně 2014/15. 
 

2.  Hlášení výsledků (dosud tlf., SMS, e-mail, nebo do STISu – do 60ti min. po utkání) 
 STK doporučuje i pro sezónu 2014/15 opět určit stejné úkoly a možnosti k hlášení výsledků. 
 

3. Úroveň hracích prostor  
 Úkol pro STK udržovat a aktualizovat hrací plány a prověřit úroveň heren pro sezónu 2014/15. 
 

4.  Bodování soutěží 
 STK doporučuje i pro sezónu 2014/15 zachovat ve všech krajských soutěžích bodování 3,1,0. Tímto 
systémem je více bodováno vítězství. V sezóně 2014/15 došlo ke snížení počtu remíz oproti minulé sezóně o 
25%. 
 
5.  Nadstavbová část soutěží 
 STK doporučuje i pro sezónu 2014/15 ve všech krajských soutěžích hrát bez Play Off – právo postupu získá 
vítěz dlouhodobé části. 
 STK doporučuje i pro sezónu 2014/15 ve všech krajských soutěžích hrát bez Play Out – sestupujícími budou 
nejhorší družstva po dlouhodobé části. 
 
6.  Informovanost ze strany STK KSST PK (na e-mailové adresy činovníků oddílů, komisí a svazů, hráčů) 
 STK doporučuje, aby Zprávy byly rozesílány i nadále a obsahovaly informace důležité pro činnost oddílů a 
sehrání utkání v krajských soutěžích a byly kompletně uváděny na www.stpk.cz 
 

 
7 . Míčky pro sezónu 2014/15 
         Na celostátní konferenci ČÁST bylo rozhodnuto, že ligové soutěže minimálně do konce roku 2014 budou 
hrát současnými celuloidovými míčky. Na základě této informace STK doporučuje, aby krajské soutěže v sezóně 
2014/15 byly po celou sezónu hrány současnými celuloidovými míčky. O hracích míčcích pro sezónu 2015/16 
bude rozhodnuto na krajské konferenci v roce 2015.  
 
 
 
 
Závěr 
 
 
STK doporučuje VV KSST PK toto hodnocení schválit a uložit i dalším komisím provést podobné hodnocení 
v rámci svých působností. 
 
Těšíme se na spolupráci se současnými krajskými družstvy i nováčky v sezóně 2014/15. Nováčky v krajských 
soutěžích upozorňujeme na povinnost dodat plán hracích prostor jako přílohu k přihlášce do soutěží. 
 
Schváleno na schůzi STK 15.6.2013 
 
 
 za STK KSST PK: 
 Jan Volhejn, předseda 


