
Krajský svaz stolního tenisu Olomouc 
v y p i s u j e 

SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2020/2021 
 

1. Řízení soutěže 

Soutěže řídí VV KSST Olomouc prostřednictvím STK.  

 

2. Pořadatel  

Pořadatelem utkání budou oddíly (kluby), jejichž družstva budou ve vylosování uvedena na prvním místě  

(v odvetném kole opačně). Povinnosti určuje Soutěžní řád čl.336. Hraje se ve schválených hracích místnostech 

zúčastněných družstev. Hraje se povinně na dvou stolech, hrací prostor a vybavení musí odpovídat „Pravidlům 

stolního tenisu” a „Soutěžnímu řádu stolního tenisu”.  

 

3. Termíny  

Termíny utkání budou uvedeny ve vylosování. Závazné začátky, které je možno měnit pouze  

po dohodě soupeřů se souhlasem předsedy STK, budou také uvedeny ve vylosování. Po dohodě obou soupeřů 

lze se souhlasem předsedy STK utkání předehrát. Tento souhlas musí být udělen min. 3 dny před termínem 

předehrávaného utkání. Ve zcela výjimečných případech lze v souladu s platným Soutěžním řádem  

a se souhlasem předsedy STK povolit odložení utkání. STK může vysílat na vybrané zápasy komisaře. Losování 

bude provedeno v červenci nebo srpnu 2020.  

 

4. Účastníci s právem startu  

Divize mužů (14):  

TJ Chropyně, T.J. Sokol Neředín A, KST Jeseník, TTC Šumperk A, TTC Mohelnice, KST Město Albrechtice,  

TJ Sokol Čechovice, TJ Sokol Šternberk, TJ Sokol Buk, T.J. Sokol Neředín B, TJ Sokol Ondratice,  

TJ Sokol Jezernice, SK Přerov C , TTC Šumperk B.  

Krajská soutěž I. třídy mužů (12):  

TJ Chropyně B, TJ Sigma Lutín, TJ Sokol Čechovice B, TJ Sokol Bludov, TJ Sport Mikulovice, TJ Sokol Tovačov, 

T.J. Sokol Neředín C, TJ Postřelmov, TTC Mohelnice B, SDH Hlinsko, KST Město Albrechtice B, TJ OP Prostějov. 

Krajská soutěž II. třídy mužů (26):  

KST Jeseník B, SK Kolšov, TJ Sokol Jestřebí, TJ Sokol Šternberk B, Sportklub Štarnov, TJ Sokol Kojetín,  

TJ Sokol Čechovice C, T.J. Sokol Neředín D, TJ Sokol Tovačov B, SVČ Rýmařov, TJ Sokol Nový Malín,  

TJ Sokol Štíty, TJ Olympia Bruntál A, TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, TJ Sokol Jedlí,  TJ Olympia Bruntál B,  

Obec Suchdol-TJ Sokol Stražisko, TJ Sokol Ondratice B, TTC Šumperk C,  TJ Sigma Hranice, SK Přerov D,  

TJ Sokol Dubicko, postupující z RSST Bruntál, Jeseník, Olomouc, Prostějov. 

Divize žen: Dle přihlášených družstev.  

 

5. Přihlášky a vklady (startovné) 

Oddíly (kluby), jejichž družstva jsou oprávněna k účasti, zadají přihlášku elektronicky na registr.ping-pong.cz 

do 10. července 2020, doklady o platbách (přihlášky a evidenčních poplatků) a případné požadavky  

na rozlosování na e-mail: honzabenes@centrum.cz.  

Pozn.: Žádáme družstva, která mají právo startu a příp. se nebudou přihlašovat, aby toto oznámila 

co nejdříve na adresu STK. Při převodech soutěžních tříd se platí KSST poplatek 1000 Kč za jedno družstvo. 

 

Družstva uhradí (do termínu přihlášek) vklad do soutěže ve výši: 

 800,-Kč (divize mužů),  

 600,-Kč (KS mužů I. tř.)  

 400,-Kč (divize žen a KS mužů II. tř.).  

Bez úhrady vkladu a doložení dokladu k přihlášce nebude žádné družstvo přijato do soutěže.  

mailto:honzabenes@centrum.cz


6. Platby 

Platby evidenčních poplatků, startovného, pokut nebo dalších poplatků budou na účet KSST zasílány zvlášť, 

tak aby byla každá platba přiřaditelná dle variabilního symbolu. Variabilní symbol se řídí podle níže uvedených 

pravidel. Text pro příjemce bude vždy obsahovat název oddílu. 

číslo účtu: 2901294551/2010 VS: 34yyyyyyxx  

34 – platba stolní tenis 

yyyyyy – evidenční číslo oddílu (zobrazeno mimo jiné na stis.ping-pong.cz) 

xx – specifický symbol platby:  

 01 – evidenční poplatky 

 02 – registrační poplatky 

 03 – přestupy, střídavé starty, hostování  

 07 – startovné do soutěží 

 09 – převody soutěží 

 13 – pokuty – trenéři, rozhodčí a mládež 

 14 – pokuty soutěže 

 20 - ostatní 

 

8. Systém soutěží  

Muži:  

Startují čtyřčlenná družstva. Hraje se systémem každý s každým, dvoukolově dle rozlosování. Utkání DIVIZE  

a KSI se hrají do zisku 10. bodu dle pořadí se dvěma čtyřhrami na začátku. Utkání KSII se hrají na plný počet 18 

utkání se dvěma čtyřhrami na začátku. Kontumační výsledky se nezapočítávají do úspěšnosti jednotlivců. 

Sestava mistrovských utkání se nelosuje (domácí sestava „A“, hosté sestava „X“). Sestavy družstev jsou volné.  

Ženy:  

Hrají 3 členná družstva žen dle ustanovení SŘ čl. 316 systémem každý s každým podle počtu přihlášených 

družstev (do 6 dr. jednorázový turnaj, 7 a více dr. dvoukolový systém). Hraje se na plný počet 7 zápasů, pořadí 

zápasů je uvedeno v SŘ čl. 318.02: A-Y, B-X, C-Z, čtyřhra, A-X, C-Y, B-Z. Sestavy družstev jsou volné.  

 

Bodové ohodnocení mistrovských utkání: 

vítězství: 4 body – remíza: 2 body – porážka: 1 bod – kontumace: -4 body. 

 

9. Podmínky účasti  

Přihlášená družstva musí splňovat podmínky podle Soutěžního řádu čl. 322.  

1. Kluby musí mít alespoň 1 trenéra min. licence C.  

2. Kluby musí mít alespoň 2 rozhodčí min. licence K.  

3. Kluby musí mít zaregistrovány aktivní hráče kategorie mládeže do 18 let.  

 kluby mající 1-2 družstva v krajských soutěžích – min. 2 hráči mládeže  

 kluby mající 3 a více družstev v krajských soutěžích – min. 4 hráči mládeže  

(aktivní mládež dle SŘ: min. 50% utkání v dlouhodobých soutěžích dospělých  

nebo účast na min. 3 turnajích pořádaných RSST, KSST nebo ČAST).  

 

Kontrola rozhodčích a trenérů  bude provedena k 15.1.2021, kontrola aktivní mládeže k 15.4.2021.  

Nesplňí-li družstva tuto podmínku, vystavují se pokutě ve výši 1.000,- Kč za každého chybějícího hráče 

kategorie mládeže, rozhodčího i trenéra.  

Oddíly hrající krajské soutěže první rok za podmínku rozhodčích a trenérů pokuty neplatí, podmínka aktivní 

mládeže platí pro všechny oddíly! 

  

 

 

 



10. Soupisky  

Družstva vyhotoví na centrálním registru do 30. 8. 2020. Po schválení STK a uzamčení na centrálním registru 

se oddíly těmito soupiskami na vyžádání vrchního rozhodčího musí prokázat při utkáních. Sestavování 

soupisek se řídí Soutěžním řádem čl. 330. Změny soupisek je možno provádět podle ustanovení SŘ. Při každé 

změně je nutno vyhotovit soupisky nové a nechat je schválit STK.  

 

11. Rozhodčí  

Pořádající oddíl je povinen zajistit včas kvalifikovaného rozhodčího, který má platnou licenci  

a je na evidenčním seznamu oddílu ČAST. Tento kvalifikovaný rozhodčí je tímto delegován KSST Olomouc  

k řízení utkání se všemi právy a povinnostmi. V zápise o utkání musí být uvedeno jeho jméno, příjmení  

a platná licence. V případě soutěží KSII je možné, aby byl vrchním rozhodčím hráč!  

V případě nezajištění kvalifikovaného vrchního rozhodčího na utkání se domácímu družstvu vyměří pokuta 

100,- Kč.  

 

12. Zápisy o utkání  

Pro vyhotovení zápisu o utkání je pořadatel povinen zajistit formulář vydaný ČAST. Výsledky utkání nahlásí 

pořádající družstvo předsedovi STK prostřednictvím SMS do dvou hodin po skončení utkání (druhého  

v případě dvojzápasu). Pořádající oddíl je povinen zadat zápis o utkání s výsledky hráčů  

na STIS – nejpozději první pracovní den po utkání. Hlášení na registr.ping-pong.cz proběhne včetně 

odehraných míčků. Výsledky utkání družstev stejného oddílu včetně odvet budou nahlášeny nejpozději  

do termínu prvního kola soutěže. Oskenovaný zápis o utkání dále není nutné nikam zasílat.  

 

13. Fotografie účastníků utkání  

Nejpozději první pracovní den po utkání zašle domácí družstvo emailem (honzabenes@centrum.cz) fotografii 

účastníků utkání, která bude pořízena zpravidla před zahájením utkání a bude splňovat následující náležitosti: 

Na fotografii budou nejméně 3 hráči zahajovací sestavy (1. kolo dvouher) obou družstev. Na fotografii musí 

být všichni aktéři zřetelně rozpoznatelní. Odpovědnost za pořízení fotografie mají obě mužstva (jak domácí  

tak hostující). Domácí oddíl poté odpovídá za její včasné odeslání. Nezaslání fotografie bude postihováno. 

Tento bod není závazný pro soutěž žen.  Pořízením fotografie a jejím odesláním na uvedenou adresu, vystavují 

všichni hráči zde uvedení, s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů, svůj souhlas s jejich 

shromažďováním výhradně pro potřeby STK KSST Olomouc. Jakýkoli hráč utkání má právo vyjádřit nesouhlas  

s pořízením fotografie, v tomto případ vrchní rozhodčí uvede do zápisu jméno a příjmení hráče, jeho 

nesouhlas a jeho podpis. Mužstvu, které nedá svůj souhlas (nad rámec výše uvedených požadavků), bude  

na náklady tohoto mužstva (dle směrnice ČAST pro odměňování rozhodčích) na jejich domácí i venkovní 

utkání, do doby odvolání nesouhlasu, vždy delegován neutrální vrchní rozhodčí pověřený STK KSST Olomouc.  

V případě, že tento nesouhlas bude vydán až při utkání, kdy nebude možné zajistit delegovaného rozhodčího 

či zajistit fotografii z tohoto utkání, vystavuje se mužstvo, které souhlas nedalo, postihu dle vydaného 

sazebníku pokut.  Způsob nakládání s fotografiemi: Obdržené fotografie jsou využity pro potřeby STK KSST 

Olomouc (v případě nutnosti pro STK ČAST) a bez souhlasu dotčených osob nebudou nikde zveřejňovány  

či předávány dalším osobám. Fotografie jsou uloženy na vymezeném nosiči dat, který není veřejně přístupný 

vždy do konce soutěžního ročníku, poté budou vymazány. 

 

14. Námitky  

Možno podávat podle Soutěžního řádu čl. 114 (na adresu STK KSST Olomouc).  

 

15. Pokuty  

Obdrží-li družstvo pořádkovou pokutu, je povinno zaslat do 14ti dnů ode dne udělení pokuty  

na adresu STK doklad o úhradě pokuty (příp. jeho fotokopii). Udělenou pokutu je oddíl povinen uhradit  

na účet KSST č.ú. 2901294551/2010 dle bodu tohoto rozpisu č.7.  



V případě neuhrazení pokuty či nezaslání potvrzení bude provinivšímu se družstvu rozhodnutím VV KSST 

zastavena činnost do doby splnění závazku.  

 

Stanovená výše pokut:  

pozdní nahlášení výsledků, zaslání SMS, zadání zápisu do registru ČAST    100 Kč  

pozdní zaslání fotografií, opakované chyby v pořizování fotografií     100 Kč  

nezaslání fotografií: první, druhý, třetí prohřešek  500 Kč  1000 Kč 2000 Kč 

kontumační výsledek schválený VV KSST        1000 Kč  

pokuta za odstoupení ze soutěže          2000 Kč 

nezajištění vrchního rozhodčího s licencí       100 Kč 

 

16. Postupy a sestupy  

Muži:  

DIVIZE  

Postup vítězné mužstvo do III. ligy  

Sestup nejméně poslední 2 mužstva do KS I (pro následující ročník bude počet 12 účastníků) 

KS I  

Postup vítězné mužstvo do DIVIZE  

Sestup nejméně poslední 3 mužstva do KS II (pro následující ročník bude počet 12 účastníků) 

KS II  

Postup vítězné mužstva obou skupin do KS I  

Sestup nejméně poslední 4 mužstva do soutěží RSST (pro následující ročník bude počet celkem 24 účastníků) 

 

Pozn.: Počet mužstev na sestupových příčkách se může změnit v závislosti na počtu sestupujících  

z ligových soutěží.  

 

Vítězná mužstva z přeborů RSST postupují přímo do KS II. Podmínkou postupu je uspořádání regionálního 

přeboru v souladu se soutěžním řádem a vyrovnání případných pohledávek daného regionu vůči KSST resp. 

ČAST k termínu podání přihlášky. Regionální přebory jednotlivých RSST musí být dokončeny do 15.4.2021.  

Musí se odehrát dlouhodobá soutěž o minimálně 6 odehraných soutěžních kolech nebo min. 3 turnaje. 

Nesplnění těchto podmínek je důvod pro neakceptování postupu vítěze z takového regionu.     

 

Ženy:  

DIVIZE 

Postup vítězné družstvo do kvalifikace o 2. ligu  

 

17. Výjimky 

 družstva mohou utkání odehrát v nejednotných dresech  

 start žen v soutěžích mužů se povoluje bez omezení počtu ve všech stupních  

 

18. Vítězové divizí 2019/2020 

Muži: TTC Šumperk, postup do 3. ligy SK Přerov B  

Ženy: soutěž se neuskutečnila, právo postupu do kvalifikace o 2. ligu má SK Přerov 

 

V Prostějově dne 19.5. 2020 

 

Ing. Jiří Juřena          Bc. Jan Beneš  

předseda VV KSST Olomouc      předseda STK KSST Olomouc   


