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1. Vypsané soutěže  

  
1.1  Divize - muži 
    
Tesla Pardubice A , KST Linea CR A , J. Litomyšl A , Slovan M. Třebová A , TTC Ústí n. O. B ,  
US Choceň C , KST Linea CR B , Jiskra Holice B , Sokol Č.Třebová A, Sokol Chrudim A, Sokol Chrudim B, 
TJ Sokol Borová B 
 
1.2  Krajská soutěž skupina A - muži 
   
Sokol Chrudim C, M. Hlinsko A, M. Hlinsko B, M. Hlinsko C, TTC Skuteč A, KST Linea CR C, TJ Trojovice, 
Tesla Pardubice B, Loko Pardubice B, J. Holice C , Tesla Pardubice C, H. Městec 
 
1.3  Krajská soutěž skupina B – muži 

 
TJ Sokol Borová C, TJ Vidlatá Seč, TJ Sokol Řetová A, J. Litomyšl B, TJ Sokol Česká Třebová B,  
TJ Lanškroun A, Slovan Moravská Třebová B, KST Vysoké Mýto A, TTC Ústí nad Orlicí C, TJ Sokol 
Sudslava A, TJ Spartak Polička, Orel Orlice A 
 
1.4  Soutěž žen – vypisuje KvHSST 
1.5  Soutěž dorostenců 
1.6  Soutěž dorostenek 
1.7  Soutěž starších žáků                             Řešeno samostatným rozpisem 
1.8  Soutěž starších žákyň 
  
2. Systém soutěží 
   
2.1 Ve všech skupinách je systém dlouhodobý, každý s každým 
2.2 Družstva mužů mají systém dvoukolový (se čtyřutkáním dvojic) a jednostupňový 
2.2.1   Základní část – dlouhodobě, dvoukolově, každý s každým. 
2.2.2   NADSTAVBOVÁ ČÁST SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV MUŽŮ  2014/2015 se nehraje   
        
Pro všechna družstva končí soutěž dohráním základní části. 
 
Varianty postupů a sestupů KSST PK pro sezonu 2014/2015 
 
a.  Pokud z III. ligy nesestoupí žádné mužstvo. Z divize postupuje první přímo do III. ligy. Z divize 

sestupuje pouze mužstvo na 12. místě. Pokud bude sestupující patřit do KS A, potom z KS A i 
z KS B postupuje do divize přímo vítěz. V KS A sestupuje mužstvo na 11. a 12. místě a z KS B 
sestupuje pouze mužstvo na 12. místě. 

b.  Pokud z III. ligy nesestoupí žádné mužstvo. Z divize postupuje první přímo do III.ligy. Z divize 
sestupuje pouze mužstvo na 12. místě. Pokud bude sestupující patřit do KS B, potom z KS A i 
z KS B postupuje do divize přímo vítěz. V KS B sestupuje mužstvo na 11. a 12. místě. Z KS A 
sestupuje pouze mužstvo na 12. místě. 

c.  Pokud z III. ligy sestoupí 1 mužstvo. Z divize postupuje první přímo do III. ligy. Z divize sestupuje 
mužstvo na 11. a 12. místě. Pokud budou oba sestupující z divize patřit do KS A, potom z KS A 
postupuje vítěz KS A přímo do divize a vítěz KS B také přímo do divize. V KS A poté sestupují do 
regionu  mužstva na 10., 11. a 12. místě. V KS B sestupuje pouze mužstvo na 12. místě. 

d. Pokud z III. ligy sestoupí 1 mužstvo. Z divize postupuje první přímo do III. ligy.Z divize sestupuje 
mužstvo na 12. místě a 11. místě do KS. Pokud budou oba sestupující z divize patřit do KS B, 
potom z KS A postupuje vítěz přímo do divize a vítěz KS B také přímo do divize. V KS B poté 
sestupují do regionu mužstva na 10., 11. a 12. místě. V KS A sestupuje pouze mužstvo na 12.místě. 

e. Pokud z III. ligy sestoupí 1 mužstvo. Z divize postupuje první přímo do III. ligy. Z divize 
sestupuje mužstvo na 12. místě a 11. místě do KS. Pokud budou jeden sestupující z divize 
patřit do KS B a jeden do KS A, potom z KS A postupuje vítěz přímo do divize a vítěz KS B také 
přímo do divize. V KS A i v KS B sestupuje přímo mužstvo na 12. místě a mužstvo na 11. místě. 



f. Pokud z III. ligy sestoupí 2 mužstva. Z divize postupuje první přímo do III.ligy. Z divize sestupuje 
mužstvo na 10.,11.,12. místě. Pokud budou všichni tři sestupující z divize patřit do KS A, 
potom z KS A postupuje vítěz přímo do divize a vítěz KS B také přímo do divize.V KS A poté 
sestupují do regionu mužstva na 9.,10.,11. a 12.místě. V KS B sestupuje pouze mužstvo na 
12.místě. 

g. Pokud z III. ligy sestoupí 2 mužstva. Z divize postupuje první přímo do III. ligy.Z divize sestupuje 
mužstvo na 12., 11. a 10.místě. Pokud budou všichni tři sestupující z divize patřit do KS B, 
potom z KS A postupuje vítěz přímo do divize a vítěz KS B také přímo do divize. V KS B poté 
sestupují do regionu mužstva na 9.,10.,11. a 12.místě. V KS A sestupuje pouze mužstvo na 
12.místě. 

h.  Pokud z III. ligy sestoupí 2 mužstva. Z divize postupuje první přímo do III. ligy.Z divize sestupuje 
mužstvo  na 12.,11. a 10. místě  Pokud bude jeden sestupující z divize patřit do KS B a dva 
do KS A, potom z KS A postupuje vítěz přímo do divize a vítěz KS B také přímo do divize.V KS B 
poté sestupuje do regionu mužstvo na 12. a 11.místě. V KS A sestupují do KS A mužstva na 10.,11. 
a 12. místě. 

i. Pokud z III. ligy sestoupí 2 mužstva. Z divize postupuje první přímo do III.ligy. Z divize sestupuje 
mužstvo na 12.,11. a 10.místě. Pokud bude jeden sestupující z divize patřit do KS A a dva do 
KS B,  potom z KS A postupuje vítěz přímo do divize a vítěz KS B také přímo do divize. V KS A poté 
sestupuje do regionu mužstvo na 11. a 12. místě. V KS B sestupují do regionu mužstva na 10.,11. a 
12. místě. 

j. Pokud z III. ligy sestoupí 3 mužstva. Z divize postupuje první přímo do III. ligy. Z divize 
sestupuje mužstvo na 12.,11.,10. a 9. místě. Pokud budou všichni čtyři sestupující z divize 
patřit do KS A,  potom z KS A postupuje vítěz přímo do divize a vítěz KS B také přímo do divize. V 
KS A poté sestupují do regionu mužstva na 8.,9.,10.,11. a 12. místě. V KS B sestupuje pouze 
mužstvo na 12. místě. 

k. Pokud z III. ligy sestoupí 3 mužstva. Z divize postupuje první přímo do III. ligy.Z divize sestupuje 
mužstvo na 12. ,11.,10 a 9. místě. Pokud budou tři sestupující z divize patřit do KS A a jeden 
do KS B, potom z KS A postupuje vítěz přímo do divize a vítěz KS B také přímo do divize. V KS A 
poté sestupují do regionu mužstva na 9.,10.,11. a 12. místě. V KS B sestupuje do regionu mužstvo 
na 11. a 12. místě. 

l. Pokud z III. ligy sestoupí 3 mužstva. Z divize postupuje první přímo do III. ligy.Z divize sestupuje 
mužstvo na 12.,11.,10.a 9. místě. Pokud budou dva sestupující z divize patřit do KS A a dva 
do KS B,  potom z KS A postupuje vítěz přímo do divize a vítěz KS B také přímo do divize. V KS A 
poté sestupují do regionu mužstva na 10.,11. a 12. místě. V KS B sestupují do regionu mužstva na 
10.,11. a 12. místě. 

m. Pokud z III. ligy sestoupí 3 mužstva. Z divize postupuje první přímo do III. ligy.Z divize sestupuje 
mužstvo na 12.,11.,10. a 9. místě. Pokud bude jeden sestupující z divize patřit do KS A a tři 
do KS B,  potom z KS A postupuje vítěz přímo do divize a vítěz KS B také přímo do divize. V KS A 
poté sestupuje do regionu mužstvo na 11. a 12. místě. V KS B sestupují do regionu mužstva na 9., 
10.,11. a 12. místě. 

n. Pokud z III. ligy sestoupí 3 mužstva. Z divize postupuje první přímo do III. ligy.Z divize sestupuje 
mužstvo na 12.,11.,10. a 9. místě. Pokud budou všichni čtyři sestupující z divize patřit do      
KS B,  potom z KS A postupuje vítěz přímo do divize a vítěz KS B také přímo do divize. V KS B poté 
sestupují do regionu mužstva na 8.,9.,10.,11. a 12. místě. V KS A sestupuje pouze mužstvo na 
12.místě. 

   
2.3 Družstva jednoho oddílu (klubu), zařazená ve stejné skupině, sehrají všechna vzájemná utkání do 

termínu, který stanoví STK podle rozlosování soutěže.  
2.4 V soutěži  mužů se v základní části hrají utkání družstev do dosažení 10. bodu (ev. remízy 9- 9). 
2.5 Bodové hodnocení utkání dle SŘ je stanoveno takto: 3 body, nerozhodný výsledek 1 bod, 

porážka 0 bodů, kontumace -1 bod 
 
 
3. Systém utkání 
  
3.1 Základní část: Muži čtyřčlenná družstva - podle Soutěžního řádu. Sestavy družstev jsou volné. 

Utkání podle SŘ (utkání na max.18 zápasů). 



3.2 Nadstavbová část: v sezóně 2014-15 se nehraje. 
 
4. Podmínky pro účast 

 
4.1 Nejpozději  do 15. července 2014  poslat  závaznou přihlášku do soutěže se všemi požadovanými 

údaji na oficiálním formuláři na adresu, muži : stk@stpk.cz, ženy : STK KvHSST – Ladislav Kozák, 
J.Fučíka 197, 517 17 České Meziříčí  

4.2 Do stejného termínu uhradit vklad do soutěže stanovený pro jednotlivé třídy takto: DM 1000,- 
Kč, Krajská soutěž  600,- Kč. Doklad o úhradě vkladů vložit k tiskopisu přihlášky, na které 
jsou rovněž výše vkladů uvedeny – bez dokladu je přihláška neplatná. 

4.2.1. Každý nový oddíl v krajských soutěží od sezóny 2014/15 současně s vkladem do soutěže 
uhradí vratný vklad ve výši 300,- Kč. Z tohoto vkladu budou hrazeny event. udělené pokuty 
družstvům. Při vyčerpání tohoto vkladu je oddíl povinen uhradit do 14 dnů další vratný vklad. Při 
ukončení činnosti družstev v krajských soutěžích je zůstatek vratného vkladu vrácen oddílu. 
Vratný vklad se uhradí jednou složenkou s vklady do soutěží.  

4.3 Vyhotovit na registru soupisku družstva s příslušnými údaji. Pro sestavení soupisek platí v plném 
rozsahu ustanovení SŘ. 

4.4 Na registru do 15.7. upravit nebo doplnit evidenční seznam registrovaných závodníků, poté 
okamžitě zaslat kopii dokladu o zaplacení registračních poplatků krajskému svazu stolního tenisu .  

        KAŽDÝ ODDÍL ZODPOVÍDÁ ZA SPRÁVNÉ VYPLNĚNÍ SEZNAMŮ NA REGISTRU ČAST.  
4.5 Registrační průkazy jsou v elektronické podobě, odlišné je stanoveno registračním řádem.   
4.6 Zároveň s přihláškou zašlou všechny nové oddíly v kraji k potvrzení ve dvou vyhotoveních a na 

zaslaném předepsaném tiskopisu formátu A4 plánek hrací místnosti. 
4.7 V divizi mužů i v krajské soutěži mužů obou skupin platí povinné používání schváleného hracího 

vybavení stoly ITTF dle Pravidel ST.           
 
5. Povinnosti účastníků - podle Soutěžního řádu a dále: 
  
5.1 Ve sporných případech (nedostatky v dokladech, nedostatky v hrací místnosti ap.) musí vedoucí 

obou družstev zajistit sehrání utkání na plný počet zápasů, tj. v soutěži mužů do 18 bodu.  
5.2 Družstvo, jehož míčky bude utkání hráno, je povinno poskytnout soupeři minimálně jeden míček 

na rozehrání, nejméně 30 minut před zahájením utkání.  
5.3 Řízení utkání se řídí ustanoveními Soutěžního řádu a tímto rozpisem soutěží.   
5.4 Povinnost dodržet ustanovení SŘ v péči o mládež i případná mezní kritéria. 
5.5 Nesplnění uvedených bodů je postižitelné pořádkovou pokutou.  
 
6. Úhrada nákladů 
    
6.1 Družstva startují na náklady vysílající složky.   
6.2 Družstvo, které zaviní nesehrání utkání, uhradí do jednoho měsíce  soupeři prokázané výlohy,  
        spojené se zajištěním utkání. Družstvo uplatňující nárok na úhradu výloh je povinno do 14 dnů  
        po termínu utkání předložit soupeři účetní soupis pohledávek a opisem informovat STK KSSTPK. 
 
7. Soupisky  - podle Soutěžního řádu a dále 
  
7.1 Soupiska družstva musí být ve vytištěné a barevné podobě s fotografiemi hráčů u 

vedoucího družstva ke kontrole při každém utkání v soutěži!     
7.2 Změny soupisek se provádějí dle SŘ,zvláště pak:    
7.2.1 Při každé změně u družstev (přestupy, změny příjmení apod.).  
7.2.2 Při první registraci nového závodníka a jeho zařazení mezi aktivní hráče pro soupisku.  
7.3    Soupiska musí být schválená v registru a totožná s tištěnou podobou soupisky!   
  
8. Hrací dny a začátky utkání 
    
8.1 Hracími dny jsou soboty a neděle podle rozlosování, ev. termíny dle rozhodnutí STK při přeložení 

či změnách.   
8.2 Začátky  soutěžních utkání mužů v DM i v KS : 9,00 hod. a 13,30 hod. 



Změněné úřední začátky uvede STK přímo do rozlosování. Jde především o případy, kdy je nutno 
v hrací místnosti pořadatele sehrát více utkání, je velká vzdálenost dvojic apod.  

8.3 Pokud se v hrací místnosti hraje několik utkání po sobě a předchozí utkání neskončí do 
stanoveného začátku následujícího utkání, provede rozhodčí následujícího utkání posun začátku 
utkání tak, aby mezi utkáními byla přestávka nejméně dvacet minut a zkrátí (event. i zruší) o 
posunutý čas čekací dobu následujícího utkání. Provede o tom záznam do zápisu o utkání a se 
svým rozhodnutím  seznámí vedoucí obou družstev, kteří tento záznam potvrdí svými podpisy. 

        Za zahájení utkání se potom považuje čas nástupu družstev uvedený rozhodčím do zápisu. 
8.4 V případě, že délka dopoledního utkání dvojic přesáhne dobu trvání 3,5 hodiny (např. utkání v 

délce od 9 do 12.40 apod.), potom bude čas ukončení utkání zaznamenán do zápisu hlavním 
rozhodčím. Podpisem zápisu tuto skutečnost potvrzují rovněž vedoucí zúčastněných družstev. 
Začátek odpoledního utkání obou těchto družstev se pak posouvá o 60 minut od potvrzeného 
konce dopoledního utkání. Dvouhodinová čekací doba v tomto případě odpadá. Pořadatel 
odpoledního utkání je každopádně povinen zpřístupnit hernu hostujícímu družstvu vždy minimálně 
30 minut před oficiálním začátkem odpoledního utkání dle rozlosování (např. je-li stanoven 
začátek na 13.30, herna musí být otevřena ve 13.00 - i přesto, že utkání díky posunu začne např. 
ve 13.40). 
Vzhledem k možnosti bezkonfliktního průběhu utkání STK doporučuje telefonicky informovat org. 
pracovníka nebo vedoucího družstva soupeře kterýmkoli členem zainteresovaného 
týmu o přesném ukončení dopoledního utkání, bude-li po čase 3,5 hodiny.  

   
9. Přednostní utkání 
    
9.1 Jestliže pořadateli připadlo podle rozlosování více utkání různých soutěží najednou, je oprávněn 

přeložit utkání nižších soutěží na jiný začátek, ev. využít i druhého hracího dne ve stejném hracím 
termínu. 

9.2 Pořadatel má v takovém případě povinnost oznámit změnu poštou doporučeně do 15 dnů před 
hracím termínem všem družstvům, jichž se změna týká/vč. oznámení STK/. Ve všech soutěžích 
mužů  a v případných dalších, které budou hrány ve dvojicích, musí být změna projednána se 
všemi družstvy obou dvojic. Při nedodržení tohoto ustanovení ztrácí pořadatel právo na změnu pro 
přednostní utkání. 

9.3 Pořadí přednosti: 1)1LM, 2)1LŽ, 3)2LM, 4)2LŽ, 5)3LM, 6)DM, 7)DŽ, 8)KS A, KS B 
9.4 Předehrát utkání v jiném dni je možné pouze po předchozí vzájemné dohodě všech zúčastněných 

soupeřů a oznámení STK dle SŘ. 
    
10. Nabídka a potvrzení utkání 
    
10.1  Pokud má být utkání odehráno v úředně stanoveném termínu, hlášení utkání (pozvánku) není 

nutné posílat a hostující celek je povinen se k utkání dostavit do hrací místnosti č. 1 
pořadatele v úředním termínu a na rozpisem soutěže nebo rozlosováním určený začátek. Při 
využití herny č.2 na utkání následujícího kola soutěže je pořadatelský oddíl povinen 
prokazatelně (pošta,e-mail) STK a všechny soupeře, příp. i delegovaného rozhodčího, 
minimálně 5 dnů před dnem utkání vyrozumět. 

10.2  Při změně podle bodu 10 rozpisu jsou všechny zúčastněné celky povinny změnu písemně      
potvrdit, avšak pouze v případě, že byla dodržena ustanovení článku 9 tohoto rozpisu.  

10.3 Jiné změny je možno řešit pouze vzájemnou dohodou a oznámením STK, změny po 
rozlosovaném termínu (předehrání, odložení apod.) může povolit nebo schválit pouze STK. 

    
11. Kontrola dokladů 
   
11.1 Ve všech soutěžích provádí kontrolu dokladů stanovený hlavní rozhodčí, vedoucí obou družstev  
        svým podpisem stvrzují platnost údajů v zápise o utkání. Případné závady uvede hlavní rozhodčí 
        do připomínek v zápise o utkání.  
11.2 Předmětem kontroly je soupiska družstva - její platnost a skutečnost, zda všichni startující jsou na 

soupisce uvedeni, včetně kontroly fotografií.           
11.3 Pokud dojde ke sporným případům (nepředložení soupisky), provede se záznam do zápisu vč. 

prohlášení vedoucího družstva, že chybějící doklady jsou v pořádku a utkání se pak hraje na plný 



počet zápasů (tj. u mužů na 18). Hráči a hráčky družstva, které nepředložilo soupisku, se musí 
prokázat platným průkazem s fotografií (OP, pas apod.), která bude použita ke konfrontaci 
s registrem. Funkcionáři družstva, které soupisku nepředložilo doklady ke kontrole STK neposílají, 
kontrola soupisky bude STK provedena z registru a následně bude STK rozhodnuto. 

 
12. Míčky pro utkání 
   
12.1 Míčky pro utkání (6 ks s jasně čitelnou značkou) zajišťuje pořádající družstvo. 
12.2 Každý oddíl uvede do přihlášky druh (značku) míčků, které dá k dispozici jako pořadatel utkání, 
          jejich barvu a kvalitu.    
12.3 Pořadí značek se neurčuje. Pro mistrovská utkání smějí být použity pouze míčky schválené ITTF   

a uvedené v seznamu ČAST. 
12.4 V sezóně 2014/2015 jsou pro soutěže KSSTPK povoleny pouze celuloidové míčky!  
   
13. Hrací místnosti 
   
13.1 Proti neměnným hracím parametrům (rozměry,pevné překážky) schválených hracích místností 

není možné podávat námitky, pokud ve skutečnosti souhlasí s plánkem,  který musí být v hrací 
místnosti k nahlédnutí a případné kontrole. 

     
13.2 Výjimky z předepsaných parametrů povoluje řídící orgán soutěže v odchylkách pro jeden hrací 

prostor dle tabulky a udělených výjimek dle stavebních možností hracích prostor:  
soutěž: délka: šířka: Výška: 

DM -15% (min. 8,50 m) -15% (min. 4,25 m) -15% (min. 3,00 m) 
KS -15% (min. 8,50 m) -15% (min. 4,25 m) -15% (min. 3,00 m) 

Mládež -15% (min. 8,50 m) -15% (min. 4,25 m) -15% (min. 3,00 m) 
          

Herny nesplňující tyto minimální parametry nebudou od následující sezóny 2015-16 
schváleny pro krajské soutěže mužů.  

         
Pro soutěže žen stanovuje odchylky v parametrech hracích prostorů KvHSST. 

  
13.3 V případě sporů o dodržení parametrů v souladu s plánkem mají obě družstva povinnost zajistit   

sehrání utkání a do zápisu uvést pochybnosti či námitky. 
 
14. Počet stolů 
    
14.1 Pro jedno utkání soutěže KSSTPK musí být k dispozici dva stoly. Výjimku pro jednotlivé případy  
          může povolit pouze STK.    
14.2 Při hraní mistrovského utkání na dvou stolech v různých místnostech je povinností pořadatele   

zajistit pro oba hrací prostory shodné parametry (viz Pravidla ST). 
 
15. Osvětlení a teplota hrací místnosti - řídí se Pravidly ST 
 
15.1 Oba parametry hracích místností jsou proměnné, nejsou součástí schvalování a jejich nedodržení   

může být důvodem pro nesehrání utkání. O nesehrání utkání se jedná pouze za předpokladu 
rozhodnutí o tomto ze strany vrchního rozhodčího utkání, kterým nesmí být v daném utkání hráč 
žádného ze zúčastněných družstev!.   

15.2 Pro soutěže KKSSTPK je předepsáno osvětlení jednoho stolu nejméně třemi svítidly o celkovém   
příkonu 900 W, při celkovém osvětlení musí pořadatel dokladovat úředně změřenou intenzitu 
minimálně 300 luxů v hracím prostoru a 400 luxů nad stolem ve výši síťky. 

  
16. Ubytování 
    
16.1 Hostující družstvo je povinno požádat o zajištění noclehů nejméně 14 dnů před termínem utkání   

písemnou a závaznou objednávkou. 
 
   



17. Nesehraná utkání 
 
          Družstva, která zaviní nesehrání utkání, budou potrestána pokutou:  
17.1 Při prvním samostatném utkání 600,- Kč 
17.2 Při prvním dvojutkání v jednom dnu 700,- Kč 
17.3 Při druhém samostatném utkání 800,- Kč 
17.4 Při druhém dvojutkání v jednom dnu 900,- Kč 
17.5 Při třetím samostatném utkání  1200,- Kč 
  

 Přestupky podle 17.4 a 17.5 znamenají vždy zařazení na poslední místo tabulky, družstvo se 
vylučuje ze soutěže a povinně sestupuje nejméně o dvě soutěžní třídy níž. Výjimku (sestup jen o jednu 
třídu) lze povolit pouze v souladu se Soutěžním řádem (zaplacení pokuty ve dvojnásobné výši). 
 
18. Předehrání a odložení utkání 
   
18.1 Proti oboustrannou dohodou sjednanému předehrání nemá STK námitek, ale musí být o tom  
          STK včas a dle SŘ informována.  
18.2 Odložení nelze v žádném případě provést bez písemného souhlasu STK. Tento souhlas musí být   

zaslán příslušným soupeřům. 
18.3  Lhůta pro podání žádosti o odložení je 18 dnů před losovaným termínem. Žadatel má povinnost  

předložit se žádostí i doklad o informování soupeřů, ev. i partnera ve dvojici. Bez těchto 
náležitostí nebude žádost projednávána. 

18.4 Svévolně odložené utkání (bez předchozího souhlasu STK) bude hodnoceno jako oboustranně  
zaviněné nesehrání s příslušným postihem. 

18.5 STK si vyhrazuje právo odložit utkání i bez žádostí a souhlasu soupeřů, zejména v případech,  
kdy  budou zjištěny okolnosti bránící řádnému sehrání. 

 
19. Pořádkové pokuty 
   
        Udělují se  za přestupky proti Pravidlům stolního tenisu, SŘ a ustanovením tohoto rozpisu. 
   
V případě,že oddíl (klub) nezaplatí po vyčerpání vratného vkladu na pokuty nový vratný vklad do 
následujícího soutěžního kola, před nímž se vratný vklad za pokuty vyčerpal, nebo udělenou pokutu 
neuhradí přímo platbou, potom bude všem družstvům oddílu /klubu/ s platností od dalšího dne po 
tomto kole zastavena činnost až do odvolání.  
 
Pokud by tato situace nastala po posledním soutěžním kole sezóny, potom se daná sankce zastavení 
činnosti bude vztahovat na soutěžní i kvalifikační utkání následujícího období, tedy i dalších sezón, s 
využitím sankce i na nižších či vyšších úrovních/region,liga/. 
 
Výše pořádkových pokut : 
  
19.1.Nenahlášení výsledku (termín hracího dne So nebo Ne 18:00),  
19.2.Pozdní zapsání výsledku utkání do registru (termín hracího dne So nebo Ne 18:00),  
19.3.Nezaslání oskenovaného zápisu ve formátu dle bodu 20.2 (termín do Po 12:00) 
 
       – za první provinění   100Kč 
       – za každé další provinění bude pokuta zvýšena o 100Kč za jeden zápis (jedno utkání) 
  
19.4. Nezaslání povinného hodnocení soutěží v termínu do 31.5.2015   300Kč 
19.5. Další udělování pořádkových pokut se řídí SŘ stolního tenisu 
  
20. Zasílání zápisů a hlášení výsledků 
   
20.1 Zápisy o utkání na jednotném formuláři je nutno vyplňovat ve všech rubrikách v souladu se 

SŘ a rozlosováním příslušné soutěže (pořadí  soupeřů, počet utkání atd.) čitelně a celkové 
výsledky vždy ve vztahu k pořádajícímu celku. Výsledky  setů se zapisují pouze jedním číslem, 
a to ve vztahu k hráči pořádajícího družstva. 



20.2 Určený funkcionář či hráč pořádajících družstev zadá výsledek utkání do registru a 
oskenovaný zápis ( název souboru ve formátu “Název soutěže – číslo kola - 
soupeři”) zašle nejpozději do prvního pondělí po utkání do 12 hodin na adresu 
stk@stpk.cz. 

20.3 Určený funkcionář či hráč pořádajícího oddílu (družstva) je povinen do 18:00 daného dne 
ukončeného utkání  nahlásit výsledek utkání do registru nebo e-mailem na adresu stk@stpk.cz 

20.4 Pozdní zapsání výsledku utkání do registru, nezaslání oskenovaného zápisu v požadovaném 
formátu, nenahlášení výsledku (vše viz bod 19 rozpisu) bude potrestáno pokutou : 

20.4.1 Při prvním provinění ..…......…  100,- Kč za jeden zápis. 
20.4.2 Při druhém provinění ...........…  200,- Kč za jeden zápis. 
20.4.3 Při každém dalším provinění bude pokuta zvýšena o 100,- Kč za jeden zápis. 
20.4.4 Pokud bude muset STK urgovat zapsání zápisu do registru nebo nenahlášení výsledku, přičítá 

se k pokutám již uvedených ještě 100,- Kč. Pokud by se utkání hrála v jiných než víkendových 
termínech, potom je nutné do registru zadat zápis do 24 hod po utkání. Nahlášení výsledku STK 
se musí dodržet dle bodu 20.3. 

 
21. Mládež 
    
Povinnost pečovat o mládež mají účastnící soutěží mužů KSSTPK dle SŘ.           
 
22. Postupy, sestupy, kvalifikace dle Soutěžního řádu 
 
22.1 Vítězové všech soutěží mají zajištěn postup do nejbližší vyšší soutěže, případně do kvalifikace. 
22.2 Sestupy a postupy jsou řešeny SŘ a tímto rozpisem dle bodu 2.2.2. 
 
23. Start žen v soutěžích mužů 
 
23.1 Ženy mohou startovat v soutěžích mužů, které řídí STK KSSTPK, a to i v případě, že jsou 

uvedeny v základu soupisek ligových soutěží ČAST. 
23.2 Ženy nesmí být uvedeny v základu soupisky, vždy musí být uvedeny na konci soupisky! 
23.3 Počet startujících žen v jednom soutěžním utkání není omezen – ženy mohou startovat se 

stejnými podmínkami jako muži dle SŘ, s výjimkou možnosti uvedení na žebříčku mužů KSSTPK. 
23.4 Musí být dodržena podmínka o maximálním možném zapsání hráčky na soupisku oddílů dle SŘ. 
 
24. Losování 
    
 Je veřejné a provedeno je na schůzi STK KSSTPK. 
 
25. Rozhodčí 
 
25.1 Řídí se ustanoveními SŘ a dále těmito body :  
25.2 V divizi mužů musí být utkání řízeno vrchním rozhodčím s licencí B, který nebude zároveň 

hráčem v utkání. Pokud vrchní rozhodčí s licencí B nebude pořadatelským oddílem zajištěn, 
potom přebírá pozici vrchního rozhodčího přítomný rozhodčí s licencí C, ale nesmí být hráčem 
v utkání. Pokud nebude z vážných důvodů možno pořadatelským oddílem zajistit vrchního 
rozhodčího s licencí B či C, potom přebírají pozici vrchního rozhodčího oba vedoucí zúčastněných 
družstev, přičemž mohou být oba zároveň hráči v utkání. Jména vedoucích družstev musí být 
před začátkem utkání uvedena v kolonce vrchní rozhodčí a po skončení utkání oba vedoucí na 
řádku pro vrchního rozhodčího zápis podepíší. Nedodržení delegace rozhodčího ze strany 
pořadatelského oddílu podléhá hodnocení a případnému sankcionování ze strany KR a  

          VV KSSTPK. 
25.3 V krajské soutěži mužů sk. A i B musí být utkání řízeno vrchním rozhodčím s licencí minimálně C, 

který nebude zároveň hráčem v utkání. V případě, že pořadatelský oddíl nebude schopen zajistit 
vrchního rozhodčího s licencí C, potom může být vrchním rozhodčím přítomný divák, který se 
prokáže platnou licencí minimálně B. Pokud nebude z vážných důvodů možno pořadatelským 
oddílem zajistit vrchního rozhodčího s licencí C, a nebude-li přítomen divák s platnou licencí 
minimálně B, potom přebírají pozici vrchního rozhodčího oba vedoucí zúčastněných družstev, 



přičemž mohou být oba zároveň hráči v utkání. Jména vedoucích družstev musí být uvedena 
před začátkem utkání v kolonce vrchní rozhodčí a po skončení utkání oba vedoucí na řádku pro 
vrchního rozhodčího zápis podepíší. Nedodržení delegace rozhodčího ze strany pořadatelského 
oddílu podléhá hodnocení a případnému sankcionování ze strany KR a VV KSSTPK. 

25.4 Případnou delegaci vrchních rozhodčích pro utkání družstev v divizi i obou skupinách krajské 
soutěže zajistí na žádost a náklady žadatele KR KSSTPK. Žádost je nutno zaslat 18 dnů před 
termínem na adresu předsedy KR : Otomar Maťátko, Topolská 763, Chrudim 537 05, e-mail 
ota.matatko@tiscali.cz. Odměna pro rozhodčího a cestovné se řídí platnými Směrnicemi ČAST 
a KSSTPK. 

25.5 Řídící orgán (KR nebo VV KSSTPK) si vyhrazuje právo delegovat na kterékoli utkání soutěží 
KSSTPK vrchního rozhodčího na vlastní náklady. 

25.6 Rozhodčí ke stolům zajišťuje pořadatel dle SŘ. 
25.7 VV a KR KSST určí pro krajské soutěže sezóny 2014/2015 krajské komisaře, kteří mohou 

provádět kontrolní činnost při jednotlivých utkáních ve všech soutěžích KSSTPK! Tito komisaři 
budou delegováni KR či VV KSSTPK a musí se prokázat při kontrole vrchnímu rozhodčímu utkání 
průkazem krajského komisaře! 

 
26. Hodnocení 
 
26.1 Každý oddíl je povinen vypracovat hodnocení soutěže podle SŘ a zaslat jej dle instrukcí  STK 

KSSTPK. 
26.2 Hodnocení se posílá na tiskopise zaslaném všem oddílům a vyplněném ve všech rubrikách. 
26.3 Bude-li hodnocení aktivity mládeže z hlediska Kml u některých oddílů/klubů/nedostatečné či 

neověřitelné, potom bude třeba písemně tuto aktivitu potvrdit příslušným VV RSST! V případě 
nepotvrzení daným VV RSST bude aktivita mládeže považována za nedostatečnou a následně 
pokutována. 

   
27. Zprávy a informace 
   
27.1 Zprávy, oběžníky a infa komisí KSSTPK budou vydávány průběžně a zveřejňovány na 

internetových stránkách stpk.cz a budou zasílány na e-mailové adresy funkcionářů a vedoucích 
družstev oddílů, kteří jsou uvedeni v přihlášce nebo o tyto informace e-mailovou cestou projeví 
zájem. 

27.2 Na stejné adresy a internetové stránky budou zasílány aktuální výsledky soutěží a důležité 
informace pro oddíly. 

27.3 Všechny dostupné informace vydávané VV KSSTPK budou umísťovány na internetové stránce 
Krajského svazu stolního tenisu Pardubického kraje stpk.cz 

 
28. Upozornění 
 
 Podle Soutěžního řádu je možno provést převod místa v soutěžní třídě v termínu do uzávěrky 
přihlášek a dle stanovených pravidel SŘ 
 
29. Závěrečná ustanovení 
 
 VV a STK KSSTPK si vyhrazuje právo změn, doplňků a vydání příslušného výkladu tohoto rozpisu. 
    
                             
 
 
Rozpis byl v plném znění schválen VV KSSTPK 22.8. 2014. 
 
 
 

Jan Volhejn, předseda STK KSSTPK  v.r. 
Karel Štarman, předseda VV KSSTPK  v.r.  

   


