Výkonný výbor Regionálního svazu stolního tenisu Kutná Hora
vypisuje
mistrovské soutěže družstev mužů pro rok 2019/2020
A. Všeobecná ustanovení:
1. Řízení soutěží:

2. Pořadatel:

3. Ředitelství:
4. Termíny soutěží:

5. Přihlášky:

6. Soupisky:

7. Losování:
8. Úhrada nákladů:
9. Vklad:

Soutěže řídí Výkonný výbor RSST prostřednictvím své sportovně
technické komise. Kontaktní adresa: Václav Herout, Na Pohoří 575,
285 22 Zruč nad Sázavou, e-mail: vaclav.herout@cca.cz. Webové
stránky RSST: https://kutnahora.stcstolnitenis.cz.
Pořadatelem jednotlivých utkání budou oddíly, jejichž družstva
budou v rozlosování uvedena pro příslušná utkání na prvním místě
(viz rozpisy jednotlivých soutěží). Hraje se v hracích místnostech
pořádajících oddílů.
Na utkání nebudou delegováni vrchní rozhodčí. RSST si však
vyhrazuje možnost delegovat na některé utkání vrchního
rozhodčího.
Dle termínové listiny.
Hracími časy jednotlivých kol jsou pátek mezi 18:00 a 20:00,
sobota 9:00 a sobota 13:00.
Každé družstvo do přihlášky uvede, ve kterém termínu bude
hrát svá domácí utkání.
Pokud nějaké družstvo nechce hrát svá venkovní utkání
v pátek, uvede to do přihlášky a jeho utkání budou
naplánována na sobotní termíny (podle volné herny).
Pokud se v termínu bude konat turnaj Středočeské Open Tour
mládeže, může družstvo, za které nastupují hráči kategorie
mládeže, požádat o přeložení utkání na neděli. V nedělním utkání
musí nastoupit alespoň jeden hráč, který se zúčastnil sobotního
turnaje.
Změna termínu utkání v rámci hracího víkendu se nepovažuje za
odklad utkání.
Oddíly vyplní přihlášky svých družstev v Registru ČAST
nejpozději do 31. 7. 2019!!!.
Na přihlášku uveďte požadavky na los při účasti více družstev.
Žádosti o převod místa v soutěžní třídě se zasílají na kontaktní
email uvedený v bodě 1.
Do jedné hrací místnosti se dvěma stoly je možné přihlásit
maximálně šest družstev s omezením, že maximálně dvě družstva
mohou mít stejný hrací čas (pátek večer, sobota 9:00 nebo sobota
13:00).
Oddíly zadají do 10. 9. 2019 do registru ČAST soupisky svých
družstev s požadovanými údaji. Každé družstvo zodpovídá za
oprávněnost zařazení svých hráčů na soupisce a sestavení
soupisky podle SŘ. Zadané soupisky budou uzamčeny správcem
registru pro RSST Kutná Hora (Václav Herout) a každé družstvo si
samo soupisku (s fotografiemi) vytiskne.
Bude provedeno v září podle požadavků družstev.
Družstva se zúčastňují na vlastní náklady.
Vklady do regionálních soutěží se neplatí.

B. Technická ustanovení:

10.Předpis:
11.Soutěžní třídy:
12.Systém soutěží:

13.Určení pořadí:

14.Omezení startu
v nadst. části:

15.Podmínka účasti:

Hraje se podle pravidel, soutěžního řádu stolního tenisu a dle
ustanovení tohoto rozpisu
Regionální přebor 1. třídy
Regionální přebor 2. třídy
Regionální přebor 3. třídy
Hrají čtyřčlenná družstva dle čl. 317.01 Soutěžního řádu
a) V případě 7 a více účastníku:
Základní část se hraje systémem dvakrát každý s každým na plný
počet 18 zápasů.
V jeden hrací den se hraje jedno kolo.
Výsledky utkání budou hodnoceny následovně: vítězství (3 body),
remíza (1 bod), prohra (0 bodů), kontumační prohra (-1 bod).
Po skončení základní části proběhne nadstavbová část prvních čtyř
družstev o postup do vyšší soutěžní třídy (ve všech soutěžních
třídách) a o titul přeborníka regionu (v Regionálním přeboru 1.
třídy).
Nadstavbová část se hraje vyřazovacím způsobem na dvě nebo tři
utkání.
V semifinále se střetne 1. družstvo základní části se 4. a 2. s 3.
První dvě utkání se hrají do 10. vítězného bodu (příp. 9:9). Třetí
utkání se hraje pouze při stejném bodovém zisku obou družstev
z prvních dvou utkání bez jedné čtyřhry a do 9. vítězného bodu.
Vítězové semifinálových sérií hrají finálovou sérii.
V každé sérii může lépe umístěné družstvo ze základní části
rozhodnout, které družstvo bude pořadatelem prvního utkání.
Pořadatelem druhého utkání bude družstvo, které bylo v prvním
utkání hostující. Pořadatelem třetího utkání bude lépe umístěné
družstvo v základní části.
b) V případě 5 nebo 6 účastníků:
Hraje se systémem čtyřikrát každý s každým na plný počet 18
zápasů.
V jeden hrací den se hraje jedno kolo.
Výsledky utkání budou hodnoceny následovně: vítězství (3 body),
remíza (1 bod), prohra (0 bodů), kontumační prohra (-1 bod).
c) V případě 11 a více účastníku:
Systém bude určen podle přesného počtu účastníků.
a) V případě 7 a více účastníku:
1. místo – vítěz finále play off
2. místo – poražený finalista play off
3. místo – poražený semifinalista play off – lépe umístěný po
základní části
4. místo – poražený semifinalista play off – hůře umístěný po
základní části
další místa – podle pořadí po základní části
b) V případě 5 nebo 6 účastníků
Podle pořadí po základní části
c) V případě 11 a více účastníku:
Současně se systémem soutěže bude stanoveno i určení pořadí.
Členové základu družstva a hráči, kteří nebyli v minulém závodním
období na žádném žebříčku v ČR, aby mohli nastoupit v
nadstavbové části, musí v základní části odehrát za dané družstvo
minimálně 30% zápasů (dvouher nebo čtyřher) z počtu zápasů, kdy
mohli být uvedeni na soupisce. Do počtu odehraných zápasů se
započítávají i vítězné skreče.
Družstva musí pro účast v soutěžích splňovat podmínky, dané

16.Účast žen:
17.Hrací podmínky:

18.Oblečení hráčů:
19.Míčky:

20.Povin. účastníků:

21.Právo účasti:

soutěžním řádem stolního tenisu, článek 322.01. Družstva nemusí
mít kvalifikovaného trenéra.
Ženy mohou startovat v soutěžích mužů v případě, že nejsou
členkami základu družstva žen v extralize.
Minimální rozměry hrací místnosti pro regionální soutěže jsou 8x4,5
m pro jeden stůl.
Hrací prostor musí odpovídat čl. 3.2.3.2 Pravidel stolního tenisu.
V hracím prostoru nemusí být stolek pro rozhodčí, počítadlo, koše
na osušky, tištěná čísla na označení stolu a tabulky na ohrádkách
se jmény hráčů nebo asociací.
Teplota v hrací místnosti musí být v rozmezí 15 – 28˚ C
Pro regionální soutěže nemusí být dodrženy čl. 3.2.2.8, 3.2.2.9 a
3.2.2.10 Pravidel stolního tenisu.
Značku míčků, kterou družstvo připraví pro utkání, uvede do
přihlášky. Značka musí být schválena ITTF, kvalita *** a v případě
oranžových míčků toto musí být výslovně uvedeno. Též musí být
výslovně uvedeno, jedná-li se o míčky celuloidové či plastové.
Nahlášené značky budou zveřejněny a změna je možná k 15. 9.
2019 a k 1. 1. 2020.
Pokud se družstva dohodnou na změně termínu utkání, nahlásí
tuto skutečnost minimálně 2 dny (48 hodin) před novým termínem
utkání vedoucímu soutěže (e-mailem, smskou nebo telefonicky).
Zápisy o utkání budou zasílány elektronicky. Domácí družstvo
vyplní zápis o utkání na webovém formuláři nejpozději první
pracovní den po utkání a originál zápisu uchová v oddíle (klubu) do
30. 6. 2020. Hostující družstvo je povinno zkontrolovat zápis
vyplněný na webu do pěti dnů po utkání. Pokud by byly v zápise
nepřesnosti, oznámí hostující družstvo tyto nepřesnosti vedoucímu
soutěže.
Regionální přebor 1. třídy:
1. Sokol Starkoč
2. Sokol K. Hora "C" (vzdal se postupu do KS 2)
3. SKC Zruč n.S. "C" (vzdal se postupu do KS 2)
4. SKP Olympia K. Hora "A"
5. Sokol Čáslav "C"
6. Sokol Zbraslavice "A"
7. Sokol U. Janovice "A"
8. Sokol Čáslav "D"
9. Sokol Močovice "B"
10. Sokol K. Hora "D"
Regionální přebor 2. třídy:
1. Sokol Čáslav "E"
2. Sokol U. Janovice "B"
3. SKP Olympia K. Hora "B"
4. Sokol Chlístovice "A"
5. SKC Zruč n.S. "D"
6. Sokol Malešov "A"
7. Sokol Močovice "C"
8. Sokol Kácov "A"
9. Sokol Zbraslavice "B"
10. Sokol U. Janovice "C"
Regionální přebor 3. třídy:
všechna ostatní přihlášená družstva

22.Postupy a sestupy: Přeborník regionu postupuje do KS 2. třídy.
a) Pokud z KP 2. třídy nesestoupí žádné družstvo:
z regionálního přeboru 1. třídy i 2. třídy sestupuje jedno družstvo do
nižší soutěže a z regionálního přeboru 2. třídy i 3. třídy postupují
dvě družstva do vyšší soutěže.
b) Pokud z KP 2. třídy sestoupí alespoň jedno družstvo:
z regionálního přeboru 1. třídy i 2. třídy sestupuje do nižší soutěže
stejně družstev jako z KP 2. třídy a z regionálního přeboru 2. třídy i
3. třídy postupuje jedno družstvo do vyšší soutěže.
23.Titul a ceny:
Vítězné družstvo v Regionálním přeboru 1. třídy získává titul
„Přeborník regionu Kutná Hora 2019/2020“
24.Přeborníci regionu 2018/2019: Sokol Kutná Hora „C“ (F. Dusil, P. Beňuš, Zd. Jirásek,
J. Kepka, L. Kolman)
Václav Herout
Rozpis schválen VV RSST Kutná Hora dne 25.6.2019.
předseda VV RSST

