
Zprávy RSST Kutná Hora č. 1 – 2012/2013 
ze dne 5.9.2012 

 
1. Regionální soutěže 2012/2013: 

Adresář a rozlosování regionálních soutěží naleznete na webu.  
Adresář na http://stis.ping-pong.cz/htm/adresar.php?rocnik=2012&oblast=420205 
Rozlosování na http://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?oblast=420205&rocnik=2012 
Postupně se na webu budou zobrazovat i schválené soupisky družstev na adrese 

http://stis.ping-pong.cz/htm/soupisky.php?rocnik=2012&oblast=420205 
Rozlosování ve formátu MS Excel je přílohou těchto zpráv. 
V termínové listině byla čísla pro jednotlivá kola Regionální soutěže uvedena dle 

Bergerových tabulek. Došlo však k prohození 1. a 2. a 12. a 13. kola. V rozlosování jsou kola 
přečíslována tak, jak budou následovat za sebou. 
 
2. Evidenční seznamy: 

Chtěl bych poděkovat všem zástupcům klubů za včasné vyhotovení evidenčních seznamů 
v Registru ČAST. Náš region byl jeden z prvních, který měl agendu evidenčních seznamů 
uzavřenou.  

Doplňování dalších hráčů na evidenční seznamy je možné a doplněné ES budou 
schvalovány po zaplacení poplatků na účet OO ČSTV  (441939339/0800). 

 
3. Změna propozic mistrovských soutěží: 

VV schválil změnu propozic mistrovských soutěží družstev mužů v bodě 19. Jedná se o 
reorganizaci soutěží na třístupňovou od sezóny 2013/2014. Z tohoto důvodu byly upraveny 
pravidla o postupech a sestupech. 

Upravené propozice jsou přílohou těchto zpráv. 
 

4. Regionální poháry a přebory jednotlivců: 

Propozice regionálních pohárů a přeborů jednotlivců budou vydány později. Nyní prosím 
zástupce oddílů o nahlášení zájmu o pořádání jednotlivých turnajů. 
 
5. Přestupy: 

Aktuální přestupy hráčů je možné sledovat na webu Registru ČAST pod odkazem 
http://registr.ping-pong.cz/htm/prestup/. Výběr je možné omezit jen na region Kutná Hora. 
 
6. Pravidla sestavení žebříčku mužů za sezónu 2012/2013: 

VV stanovil pravidla pro sestavení žebříčku mužů za sezónu 2012/2013 následovně:  
Hráči budou seřazeni dle dosažených úspěšností v dlouhodobých soutěžích. Rozdíl mezi 

soutěžemi od ligy do regionálního přeboru je 35 procentních bodů. Rozdíl mezi regionálním 
přeborem a regionální soutěží je 40 procentních bodů.  

Na žebříček budou zařazeni hráči, kteří odehrají minimálně 50% dvouher. Jako 
nezařazeni budou uvedeni hráči, kteří odehrají mezi 25% a 50% dvouher. 

Pokud hráč odehraje minimálně 25% dvouher ve více soutěžích, bude mu započítána 
úspěšnost ze všech těchto soutěží poměrově dle počtu odehraných dvouher v jednotlivých 
soutěžích. 
 



7. Pravidla pro dodatečné zařazování hráčů, kteří nebyli v sezóně 2011/2012 na žádném 

žebříčku: 

VV stanovil pravidla pro dodatečné zařazování hráčů, kteří nebyli v sezóně 2011/2012 na 
žádném žebříčku, na žebříček pro účely zařazení na soupisky následovně:  

Pokud hráč odehraje za prvních 5 kol soutěže alespoň 10 dvouher, může oddíl zažádat o 
jeho zařazení na žebříček. VV poté rozhodne o jeho zařazení. 

Tato možnost se týká jen hráčů, kteří nebyli v sezóně 2011/2012 na žádném žebříčku. 
Tedy ani na žebříčku v kategorii mládeže. 
 

8. Dodatečné zařazení na žebříček: 

VV rozhodl o dodatečném zařazení na žebříček následujících hráčů: 
11.-15. N Kučera Lukáš SKC Zruč n.S. 
16.-20. N Tichý Ivo SKP Olympia K. Hora 
61.-70. N Vávra Vladimír SKC Zruč n.S. 
 
Přílohy: 

- rozlosování regionálních soutěží 2012/2013 
- upravené propozice mistrovských soutěží družstev mužů 
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