
Zprávy RSST Kutná Hora č. 1 – 2013/2014
ze dne 25.7.2013

1. Regionální soutěže 2013/2014:
Do regionálních soutěží pro sezónu 2013/2014 se přihlásilo celkem 24 družstev,

které budou hrát ve třech úrovních po osmi družstvech.
Vzhledem  k  tomu,  že  vítěz  ani  druhé  a  třetí  družstvo  regionální  soutěže

2012/2013 neměl zájem o start v regionálním přeboru 1. třídy, bylo do regionálního
přeboru  1.  třídy  zařazeno 4.  družstvo  regionální  soutěže 2012/2013 Sokol  Kutná
Hora „E“. Vzhledem k převodu soutěže bylo přeznačeno na družstvo „C“.

Do regionálního přeboru 2. třídy bylo vzhledem k počtu přihlášených zařazeno i
družstvo SKC Zruč n.S. „D“.

Seznam  přihlášených  družstev  včetně  kontaktů  na  vedoucí  je  na  webu
http://stis.ping-pong.cz/htm/adresar.php?oblast=420205&rocnik=2013.

2. Evidenční seznamy:
Téměř všechny oddíly vyplnily evidenční seznamy a zaplatily poplatky v řádném

termínu. V současné době chybí pouze dva nové oddíly STC 2013 Církivce a Sokol
Kácov.

U STC 2013 Církvice stačí  pouze vyplnit  evidenční  seznam. Poplatky jsou již
zaplaceny.  Sokol  Kácov  musí  ještě  zaregistrovat  nové  hráče,  vyplnit  evidenční
seznam a zaplatit poplatky. Věřím, že oba oddíly si dají vše do pořádku do začátku
soutěží, aby nic nebránilo v jejich startu.

Doplňování dalších hráčů na evidenční seznamy je možné a doplněné ES budou
schvalovány po zaplacení poplatků na účet OO ČSTV  (441939339/0800). Oddíly
jejichž družstva startují i v krajských soutěží platí poplatky krajskému svazu.

3. Soupisky:
Termín  na  vyplnění  soupisek  v  Registru  ČAST  je  10.9.2013.  Aby  mohla  být

soupiska schválena, musí ji zástupce oddílu v Registru potvrdit. Nyní vidím již několik
vyplněných a nepotvrzených soupisek. Předpokládám, že tedy ještě nejde o finální
verzi.

4. Termínová listina:
Vydání termínové listiny se zdrželo tím, že ČAST vydala svou termínovou listinu

teprve  23.7.  (dle  Soutěžního  řádu  ji  má  vydat  do 15.6.).  Nyní  tedy  čekám  na
termínovou listinu Středočeského svazu stolního tenisu a poté připravím regionální
termínovou listinu.

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 2013/2014:
VV  stanovil  pravidla  pro  sestavení  žebříčku  mužů  za  sezónu  2013/2014

následovně: 
Hráči  budou  seřazeni  dle  dosažených  úspěšností  v dlouhodobých  soutěžích.

Rozdíl  mezi  soutěžemi od ligy do regionálního přeboru  3. třídy je 35 procentních
bodů. 

http://registr.ping-pong.cz/htm/prestup/
http://stis.ping-pong.cz/htm/adresar.php?oblast=420205&rocnik=2013


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 2012/2013 na 
žádném žebříčku:

VV  stanovil  pravidla  pro  dodatečné  zařazování  hráčů,  kteří  nebyli  v sezóně
2012/2013 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 2012/2013 na žádném
žebříčku. Tedy ani na žebříčku v kategorii mládeže.

8. Dodatečné zařazení na žebříček mužů:
VV rozhodl o dodatečném zařazení na žebříček mužů následujících hráčů,  kteří

přestoupili do našeho regionu z jiného regionu:
31.-40. N Bleha Lukáš 1991 SKC Zruč n.S.
61.-70. N Dušek Jiří 1936 SKC Zruč n.S.

9. Výjimka pro zařazení na soupisky družstev v regionálních soutěžích:
SKC  Zruč  n.S.  podal  žádost,  zda  by  na  soupisky  družstev  v  regionálních

soutěžích mohli  být  zařazeni  hráči  Václav Herout  a  Zdeněk Jandejsek dle  svého
umístění na regionálním žebříčku. VV tuto žádost schválil.

Václav Herout
předseda VV RSST Kutná Hora


