ROZPIS
mistrovských soutěží družstev dospělých
ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezonu 2020-2021
1. Vypsané soutěže
1.1. OP – I. třídy mužů: /čtyřčlenná družstva/
Studenec A
Vesec B
Semily B
Nová Ves B

Slaná A
Košťálov A
Bradlecká Lhota A
Víchová A

1.2. OP – II. třídy mužů: /čtyřčlenná družstva/
Košťálov B
Jesenný B
Jesenný A
Star Turnov B
Víchová B
Chuchelna
+ další přihlášená družstva

Turnov D
Tatobity A
Horní Branná A
Turnov E

1.4. OP – žen:

Star Turnov C
Chuchelna B

Nová Ves C

nevypisujeme, doporučujeme přihlásit se do divize

1.5. OP – žactva: /tříčlenná družstva/.
Turnov B
Tatobity A
Turnov C
Košťálov A
Nová Ves A
Nová Ves B
+ další přihlášená družstva

2.4. V OP-III mužů se hraje ve tříčlenných družstvech – systém bude určen až po
přihlášení (min. 4 družstva). Čtyřhra jako utkání č.1. Doporučujeme oddílům sestavit
družstvo z mládeže.
2.5. V případě, že se do OP-II přihlásí více než 13 družstev, budou rozdělena do dvou
skupin, případně přeřazena družstva do OP1. Systém bude určen po došlých
přihláškách.
2.6. Družstva jednoho oddílu /klubu/ zařazené ve stejné skupině, sehrají vzájemná
utkání do konce kalendářního roku, případně dle rozhodnutí STK
2.7. V OP-I, OP-II i OP-III je povolen start žen a žactva

Star Turnov A
Benešov A
Tatobity B

1.3. OP – III. třídy mužů: /tříčlenná družstva/
Tatobity C
Košťálov C

2.3. V OP-II mužů se hraje ve čtyřčlenných družstvech systémem každý s každým
dvoukolově, (utkání dvojic) čtyřhry jako utkání č. 1 a 2:
počet družstev: všechna přihlášená

Turnov A
Víchová A

Přesto doporučujeme účast na krajských bodovacích turnajích, krajských a
okresních přeborů jednotlivců a krajských přeborech družstev
1.6. OP – dorostu: nevypisujeme, doporučujeme účast na krajských bodovacích
turnajích jednotlivců a krajských přeborech družstev
1.7. STK a OSST si vyhrazují právo přesunu družstev ve skupinách a soutěžích
2. Systém soutěží
2.1. Ve všech soutěžích a skupinách je systém dlouhodobý každý s každým
2.2. V OP-I mužů se hraje ve čtyřčlenných družstvech systémem každý s každým
dvoukolově (utkání dvojic), čtyřhry jako utkání č.1 a 2:
Počet družstev 12

2.8. V OP-I je okresním přeborníkem vítězné družstvo, které se zúčastní kvalifikace o
KP 2. Upozornění: Pro případný start v kvalifikaci je třeba mít v dlouhodobé soutěži
odehráno alespoň 25% utkání. Podmínku lze splnit i v OP2, hráč však musí být na
soupise OP1. Za odehrané utkání se považuje i jeden zápas ve dvouhře.
2.9. V soutěži OP-I se utkání hrají ve čtyřčlenných družstvech do dosažení 10 bodu
2.10. V soutěži OP- II se utkání hrají ve čtyřčlenných družstvech do dosažení 10 bodu.
2.11. V soutěži OP-III se utkání hrají ve tříčlenných družstvech všech 10 zápasů.
3. Podmínky pro účast dle "Souboru předpisů" a dále
3.1. Nejpozději do 27. srpna 2020 zadat závaznou přihlášku do soutěže elektronicky
na STIS. Pokud chcete dostávat informace i mimo vedoucích družstev, zašlete seznam
všech e-mailových adres na e-mail: j.varcl@st-semily.cz. Přihlášky družstev žactva
nejpozději do 20. září 2020 na j.varcl@st-semily.cz.
3.2. Nejpozději do 10. září 2020 vložit soupisku na STIS (stis.ping-pong.cz). Na
soupisku jdou vložit pouze hráči, kteří mají zaplacen registrační poplatek na sezonu
2019/2020, tj. od 1.7.2019 do 30.6.2020 /mládež 150,- Kč, dospělí 300,- Kč, ostatní
30, -Kč/ a jsou v souboru registru ČAST. Pokud hráč nebude v registru, nelze jej
zadat na soupisku. Žactvo se na STIS nevkládá. Před soutěží se zasílá na e-mail.
J.varcl@seznam.cz
Registrační poplatky se platí tam, kde startuje nejvyšší družstvo oddílu. Seznam
oddílů a čísla účtů, kam poslat registrační poplatky vyjdou ve zprávě nejpozději do 10.
července 2019.
Řídící orgán je oprávněn k dodatečným kontrolám, dále ke sportovně-technickým
a disciplinárním postihům v případě porušení tohoto ustanovení se zpětnou platností !
Platné schválené soupisky naleznete na adrese stis.ping-pong.cz .
3.3. Pro soupisky platí i nová ustanovení podle Dodatku Soutěžního řádu s

platností k 3. 4. 2016

- čl. 330.25 - hráč na základu družstva musí odehrát v podzimní části
všechny dvouhry alespoň v jednom utkání. V opačném případě bude hráč
zařazen na poslední místo soupisky a musí dojít ke změně základu
družstva. Nelze ho dopsat na nižší soupisku.
- čl. 460.03 - hráč může mít v sezoně schválen pouze jeden střídavý start a
to do vyšší soutěže, než je na základu družstva v mateřském oddíle
Přesné znění článků je uvedeno v Dodatku Soutěžního řádu číslo 4
Pozor na ukončení platnosti elektronických registračních průkazů,
které jsou starší 5ti let (povinná výměna fotografie). Registrace může
být zrušena v Registru ČAST bez předchozího varování a krajský svaz
toto nemůže ovlivnit. Je povinností hráče a správce Registru v klubu
vložit novou fotografii (od 1. 6. do 30. 6. volně, bez dalšího omezení).
3.4. Startovat v soutěžích mohou pouze hráči zaregistrování v registru ČAST, kteří jsou
na soupisce družstva a mají zaplacený registrační poplatek na nový soutěžní rok. Dle
nového registračního řádu si každý oddíl provádí registraci sám. Pokud hráč nechce
mít na webu zveřejněnou fotografii, musí požádat KSST Lbc o papírový registrační
průkaz.
3.5. Nebudou-li soupisky obsahovat předepsané náležitosti, budou-li nesprávně
sestaveny, neobjeví se na webu a jsou neplatné. Oddíl bude informován, že mají
neplatnou soupisku a bude ji muset přepracovat. Díky tomu se může stát, že některé
družstvo nebude moci nastoupit k prvnímu utkání. Pozor! Platnost soupisky je vždy až
od druhého dne po schválení.

6.2. Vedoucí družstev jsou povinni při utkání mít k dispozici vytištěnou soupisku
včetně fotografií hráčů, která je dostupná na stis.ping-pong.cz.
6.3. Změny soupisek se provádějí:
a/ po každém přestupu u těch družstev, kde přestupem došlo ke změně
registrace – max. 14 dní od schváleného přestupu
b/ při nové /první/ registraci závodníka - ihned
7. Hrací dny a začátky utkání
7.1. Hrací dny

OP-I
OP-II

- soboty
- neděle

7.2. Začátky utkání budou uvedeny v rozlosování
7.3. Pokud bude mít oddíl zvláštní žádost o hrací termín z důvodu obsazení
herny, je třeba to vyznačit v přihlášce!!! Též je nutné zaslat obsazenost herny
jinými akcemi. Vše uvedené zaslat do 27. 8. 2020.
8. Přednost utkání
8.1. Jestliže na vylosovaný termín nebude mít pořadatel hernu k dispozici, je povinen
požádat o změnu rozlosování STK nejpozději měsíc před termínem utkání /
rozhoduje datum odeslání/ na adresu Ing. Varcla.
8.2. Předehrát utkání ve všední den je možno po vzájemné dohodě obou družstev.
STK nemá námitek proti předehrání, je třeba však to nahlásit předsedovi STK.

Věnujte vypracování soupisek mimořádnou pozornost !!

8.3. Pořadí přednosti utkání: 1/ OP-I, 2/ OP-II

4. Povinnosti účastníků dle "Souboru předpisů" a dále

9. Kontrola dokladů

4.1. Družstvo určené jako pořadatel /jehož míčky bude hráno/ je povinno poskytnout
soupeři 2 míčky na rozehrání 15 minut před stanoveným začátkem utkání. Značka
míčků musí být uvedená v přihlášce.
4.2. Vedoucí družstva, případně někdo ze základu družstva, se musí zúčastnit
proškolení vedoucích, které proběhne 24. září 2020 v restauraci u Bernarda.
5. Úhrada nákladů
5.1. Družstva startují na náklady svých mateřských TJ /organizací/

9.1. Vedoucí obou družstev jsou povinni provést kontrolu dokladů závodníků, kteří
budou v utkání startovat dle "Souboru předpisů"
9.2. Předmětem kontroly jsou tyto náležitosti:
a) Ověření totožnosti průkazem /OP, cest. pas/.Je-li na soupisce označen
některý hráč RP, předloží jeho registrační průkaz vedoucí družstva
b) zda je hráč uveden na soupisce – soupisku předkládá vedoucí družstva
9.3. Při nesplnění náležitostí dle bodu 9.2. nesmí závodník v utkání nastoupit - při
nedostatečném počtu závodníků se utkání nehraje

6. Soupisky dle "Souboru předpisů" a dále

9.4. Pokud dojde ke sporným případům / pochybnosti o totožnosti/, provede se o tom
záznam do zápisu s prohlášením vedoucího družstva, že jsou doklady v pořádku a
utkání se hraje!
Družstvo, jehož doklady byly sporné, je povinno bez vyzvání nejpozději do 48 hodin
po utkání předložit všechny doklady ke kontrole STK /Ing. Varcl/

6.1. Soupisky se vkládají pouze a jen na stis.ping-pong.cz . Viz podmínky pro účast.

10. Míčky pro utkání

5.2. Družstvo, které zaviní nesehraní utkání, je povinno uhradit soupeři 300,- Kč,
které zašle na účet okresního svazu stolního tenisu. Uvedenou částku poukáže pak svaz
příslušnému oddílu.

10.1 Zajišťuje pořadatel v počtu minimálně 6 kusů plastových míčků na zápas.

Oddíl uvede v přihlášce, jakou značkou míčků bude celou sezonu hrát to které
družstvo (změna je možná k 20.12.2020) – pokud tak neučiní - pokuta 100,- Kč
Míčky musí být plastové, tříhvězdičkové a pouze bílé.
Pokud pořadatel nezajistí předepsaný počet a schválený typ míčků, utkání se hraje
s míčky soupeře. Pokud ani hostující družstvo nebude mít předepsaný počet míčků pro
utkání, utkání se nehraje a kontumuje se ve prospěch hostů.
10.2. V OP-I, OP-II, zajišťuje míčky vždy domácí družstvo.
10.3. V OP-3 a při okresních přeborech zajišťuje míčky okresní svaz.
11. Hrací místnosti
Pořadatel musí zajistit přijatelnou teplotu hrací místnosti, jenž činí minimálně 10oC,
STK povoluje výjimku tam, kde jsou veliké sály a které nelze kvůli jednomu či dvěma
utkáním vytápět. Tyto oddíly, které takto hrají, musí vytopit přilehlou místnost, aby se
hráči, kteří skončí své zápasy, mohli ohřát a neprochladli.
Kde toto nebude zajištěno a kde teplota hrací místnosti bude nižší než 10oC, platí
ustanovení SP a Pravidel stolního tenisu.
12. Počet stolů
Pro soutěže okresu Semily d v a .
13. Osvětlení a teplota
13.1. Pro OP-I-mužů musí být každý stůl osvětlen nejméně 500 W
13.2. Pro ostatní soutěže se povoluje jedno svítidlo nad každým stolem s nejmenším
příkonem 200 W.
13.3. Ostatní dle "Souboru předpisů" a Pravidel stolního tenisu a bodu 11 tohoto
Rozpisu.
14. Startující dle "Souboru předpisů"

16.1. Proti řádně sjednanému předehrání nemá STK námitek, ale musí být oznámeno
vedoucímu soutěže. (Ing. Varcl)
16.2. Povinnost všech vedoucích je uvést do zápisu začátek a konec utkání, aby
nedocházelo ke zbytečným dohadům
16.3. Odložení nelze v žádném případě provést bez souhlasu STK, zaslaného
soupeřům, jichž se změna týká.
16.4. Lhůta pro podání žádosti o odložení je měsíc před termínem utkání /na adresu
Ing. Varcla/ s povinností předložit doklad o informování soupeře.
16.5. Svévolné odložení utkání bez souhlasu STK bude hodnoceno jako oboustranně
zaviněné neodehrané utkání rání s postihem dle bodu 15 tohoto Rozpisu.
16.6. Vzhledem k tomu, že se používají osobní automobily, P-OSST rozhodlo, že v
případě, pokud dojde k dopravní nehodě při cestě k utkání, je nutno do 72 hodin
předložit potvrzení DI OS předsedovi STK / Ing. Varclovi / a o utkání rozhodne
předsednictvo prostřednictvím své STK.
16.7. Svaz může delegovat podle uvážení na jednotlivá utkání instruktora. Při
nesehrání utkání oddíl, který nesehrání zaviní, uhradí instruktorovi cestovní
výlohy, podle platebního výměru, který obdrží od STK .
16.8. STK si vyhrazuje právo odložit utkání i bez žádosti družstev v případě, že zjistí
okolnosti, které by bránily řádnému sehrání.
16.9.
Pokud se prokáže, že utkání nebylo sehráno, kontumace postihne obě
družstva.
16.10. Pokud se prokáže, že v utkání nastoupil hráči či hráčka neoprávněně,
kontumuje se celé utkání ve prospěch soupeře.
17. Sportovní úbor dle "Souboru předpisů" a Pravidel stolního tenisu
V soutěžích se vyžaduje dodržování sportovního oblečení (u soutěží dospělých jsou
povoleny tepláky místo šortek). Zodpovídá hlavní rozhodčí
18. Pořádkové pokuty

15. Nesehraná utkání
Družstvo, které zaviní nesehraní utkání, bude potrestáno:
15.1. Při prvním dvojutkání
15.2. Při druhém dvojutkání
15.3. Při každém dalším dvojutkáním

200,- Kč
400,- Kč
800,- Kč

Přestupky podle bodu 15.3. znamenají vždy zařazení družstva na poslední místo
tabulky.
K těmto sazbám nutno přičíst 300,- Kč, které družstvo zašle na OSST pro poškozený
oddíl.
16. Předehrání a odložení utkání

Udělují se platebním výměrem/fakturou/ za přestupky proti Rozpisu, Souboru
předpisů a Pravidlům stolního tenisu. Pokuty se platí převodem na účet okresního
svazu nebo složenkou na účet okresního svazu případně hotově některému členu
okresního svazu. Doklad o uhrazení lze zaslat buď ofocený na adresu: Václav Louda,
K. Světlé 1810, 511 01 Turnov nebo oskenovaný na e-mail v.louda@tiscali.cz.
Veškeré dlužné částky za sezonu 2019-20 musí být uhrazeny do 30.6.2020.
19. Zápisy o utkání
19.1. Vyplňují se dvojmo nebo trojmo /originál STK, kopie soupeři, případná druhá
kopie pořadateli/. V zápisech je nutno uvést u všech hráčů a hráček celá křestní jména
/případně mladší, starší - jsou-li na soupiskách rodiče a děti/.

19.2. Vedoucí družstev zašlou zápisy e-mailem oskenované nebo v jiné dostupné formě
(aby však velikost souboru byla v rozumné míře a zápis dostatečné čitelný) na adresu:
j.varcl@st-semily.cz nejpozději v pondělí po hracím dni. Pozdě zaslaný zápis – viz
sazebník pokut.
19.3. Pozdní odeslání zápisu nebo zaslání na jinou e-mailovou adresu bude hodnoceno
jako včas neposlaný zápis s postihem:
a/ při prvním provinění pokutou ............... 100,- Kč
b/ při druhém provinění pokutou ............... 200,- Kč
c/ v každém dalším provinění pokuta o 100,- Kč vyšší než byla předchozí.
d/ nenahlášení výsledku utkání…………….100,- Kč
e/ nevložení zápisu na STIS v požadovaném termínu……..100,- Kč
f) pozdní platby standardních poplatků např. startovné, pokuty 10% platby.
Za pozdě zaslaný zápis se považuje ten, který obdrží předseda STK po 18. hodině
v pondělí po hracím termínu.
19.4. Povinností oddílů, event. jejich družstev, je nahlašovat výsledky jednotlivých
utkání nejpozději do 18:00 hodin po skončení druhého utkání, a to formou SMS na
telefon: 728 047 780 (Ing. Varcl) nebo na e-mail: j.varcl@st-semily.cz.
Posílání zápisů již nejde poštou, ale je nutné je zaslat e-mailem nejpozději v pondělí
do 18:00 hodin na e-mail: j.varcl@st-semily.cz.
Výsledky utkání v OP1 a OP2, budou umístěny nejpozději v neděli do 21:00 hodin na
stis.ping-pong.cz. Úspěšnost včetně zápisů bude umístěna nejpozději v pondělí do 21:00
hodin na stis.ping-pong.cz.
Vkládání zápisů na stis.ping-pong.cz. (STIS) je pro všechny povinné, proto
doporučujeme tomu věnovat náležitou pozornost.
20. Rozhodčí dle "Souboru předpisů" a dále
20.1. Hlavním rozhodčím utkání je vždy vedoucí domácího družstva. Případnou
delegaci rozhodčího pro utkání družstev zajistí na žádost a náklady družstva komise
rozhodčích OSST - žádost nutno poslat 15 dní před termínem utkání na adresu Ing.
Varcla.
20.2. Je povinností hlavního rozhodčího zajistit rozhodčí u stolu. Na jednom stole
rozhodují domácí, na druhém hosté. Nutné dodržovat !!!!
20.3. Hlavní rozhodčí je povinen v případě potřeby určit rozhodčího na počítání úderů,
dojde-li na časový limit.
21. Zprávy a informace
Zprávy budou vydávány během sezony podle potřeby a zasílány pouze na e-mailové
adresy vedoucích družstev a na další e-mailové adresy zadané oddílem, které
zašlou ne e-mail j.varcl@st-semilycz. Proto doporučujeme oddílům, do zaslaného
seznamu uvedli všechny dostupné e-mailové adresy v oddíle, aby byla možná včasná
informovanost. Všechny potřebné informace budou na internetu a budete je dostávat na
uvedené e-mailové adresy.

Tabulky, výsledky budou na STISu, zprávy a případně další důležité informace budou
na adrese: www.st-semily.cz, kde budou všechny důležité odkazy a soubory ke
stažení (přihlášky, rozpis, řády, zápisy, kraj, republika aj.).
22. Postupy a sestupy
22.1. Vítěz OP-I mužů postoupí do kvalifikace o KP-II
22.2. Vítěz OP-II postupuje přímo do OP-I
22.3. Z OP-I sestupuje takový počet družstev, aby bylo volné místo pro postupujícího
z OP II .
22.4. Kvalifikace o postup do KP II. třídy se může zúčastnit pouze hráč, který
v dlouhodobé soutěži nastoupil minimálně k 25 % utkání. Lze to též splnit v OP2,
ale hráč musí být též na soupisce OP1 Za nastoupení k utkání se považuje alespoň
jeden odehraný zápas ve dvouhře.
23. Členský příspěvek na soutěže:
OP-I
600 Kč
OP-II

300 Kč

OP-III 200 Kč

24. Věkové kategorie
Nejmladší žactvo
mladší žactvo
starší žactvo
dorost

od 1.1.2010
od 1.1.2008
od 1.1.2006
od 1.1.2003

a mladší
do 31.12 2009
do 31.12.2007
do 31.12.2005

24. Evidenční seznamy
Každý oddíl je povinen vyplnit evidenční seznam na internetu. Zároveň je
povinen uhradit registrační poplatky tomu svazu, kde hraje jeho nejvyšší
družstvo, tj. „A“ družstvo. Toto vše vždy do 30.6 daného roku. Seznam svazů
a oddílů, kam se mají platit poplatky, bude zveřejněn ve Zprávě č.1/2019-20
25. Závěrečná ustanovení
STK OSST si vyhrazuje právo změn a doplňků a výkladu tohoto Rozpisu.
26. Přeborníci okresu Semily 2019-2020 – nebyly určeny
Vítězové jednotlivých soutěží
OP-I
Sokol Turnov C
OP-II
Sokol Turnov E
OP-III
Sokol Tatobity C
OP-žactvo:
Sokol Turnov B
27. Upozornění

Oddíly s přihláškou (do 27.8.2020) zašlou i doklad o zaplacení vkladů do soutěží.
Pokud tak neučiní, částka se zvyšuje o 10%. Pokud vklad nebude uhrazen do 5.9.2020
(musí být připsán na účtu okresního svazu), nebudou družstva oddílu rozlosována do
soutěží.
28. Dodatek
STK si vyhrazuje právo podle podmínek upravit okresní soutěže.
29. Tento rozpis byl schválen na konferenci dne 30. června 2020
František Mejsnar
předseda OSST

Ing. Jan Varcl
předseda STK

