
                                                               

 
                                                                             

 

REGIONÁLNÍ SVAZ STOLNÍHO TENISU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

ZPRÁVY č. 2 SEZÓNA 2018-2019 
 

1. Výstupy z konference RSST Rychnov nad Kněžnou již 15. 6. 2018 
1.1. Zvolila nový VV RSST Rychnov nad Kněžnou ve složení: 

➢ JAKUBEC Josef   předseda VV 

➢ MALÍK Tomáš  sekretář VV a vedoucí soutěží RSST Rychnov nad Kněžnou 

➢ MATĚJUS Leoš  hospodář VV 

➢ PROVAZNÍK Pavel předseda STK 

 

1.2. Schválila:  

➢ hospodaření VV RSST Rychnov nad Kněžnou za sezónu 2017-2018 

➢ návrh rozpočtu VV RSST Rychnov nad Kněžnou na sezónu 2018-2019 

➢ delegáta za RSST Rychnov nad Kněžnou na následující konference KHKSST v podobě 

předsedy STK pana Pavla Provazníka 

➢ metodiku tvorby žebříčku dospělých po sezóně 2018-2019 dle hodnoty ELO trend 

s dodatečným zařazením hráčů, kteří nebudou na daném žebříčku figurovat a to následovně: 

o pokud hráč nebude figurovat na regionálním žebříčku má možnost prostřednictvím 

svého oddílu zažádat o zařazení do žebříčku: 

a) nehrál-li hráč 1 sezónu: bude zařazen s umístěním +10 míst oproti RŽ z minulé 

sezóny, 

b) nehrál-li hráč 2 sezóny: bude zařazen s umístěním +20 míst oproti RŽ z předminulé 

sezóny 

c) nehrál-li hráč 3 a více sezón: nebude zařazen do RŽ a na soupiskách musí být 

uveden jako NEKLASIFIKOVANÝ 

➢ konání další konference RSST Rychnov nad Kněžnou dne 7. 9. 2018 v Rychnově nad 

Kněžnou s dvěma následujícími body programu 

o spuštění online zápisu o utkání od sezóny 2018-2019 a s tím potřebné technické 

zajištění, zejména zajištění internetového připojení do heren 

o systém postupů a sestupů po sezóně 2018-2019 a následného schématu dlouhodobých 

soutěží od sezóny 2019-2020, kdy stávající stav počtu účastníků převyšuje možnosti 

účastníků těchto soutěží v současné podobě  

 

1.3. Projednala a vzala na vědomí: 

➢ shrnutí sezóny 2017-2018 včetně připomínek k činnost VV RSST Rychnov nad Kněžnou 

➢ výhled STK na sezónu 2018-20191 

➢ změnu v rámci odvodu a výše evidenčních poplatků od sezóny 2018-2019 

➢ problematiku ochrany osobních údajů dle zákona GDPR 

➢ možnost vkládání zápisu o utkání prostřednictvím online zápisů přes Registr ČAST 

➢ návrh termínové listiny RSST Rychnov nad Kněžnou na sezónu 2018-2019 

➢ problematiku dlouhodobých soutěží v důsledku stále se zvyšujícího počtu mužstev  

 

 

                                                
1 další podrobnější informace uvedeny v bodě 3 těchto zpráv 



                                                               

 
                                                                             

 

2. Sezóna 2018-2019 
➢ Rozpis dlouhodobých soutěží RSST RK na sezónu 2018-2019 je přílohou těchto zpráv 

➢ Uzávěrka přihlášek do soutěží na sezónu 2018-2019 je stanovena do 30. 6. 2018, stejně 

jako platba evidenčních poplatků na sezónu 2018-2019.  

➢ Losování dlouhodobých soutěží se uskuteční dne 7. 9. 2018 v průběhu další konference 

RSST Rychnov nad Kněžnou 

 
2.1. Přihlášky do soutěží  

Přihlášky na sezónu 2018-2019 zadejte do 30. 6. 2018 přes centrální registr ČAST:  

https://registr.ping-pong.cz/htm/auth/klub/druzstva/.  

Každá přihláška bude zpětně přes registr ČAST potvrzena.  

 

Postup je následující: 

1)Přihlášení do registru 

2)Klub 

3)Družstva klubu 

4)Přihláška do soutěže 

 

 
POZOR !!! Je nutné zvolit sezónu 2018-2019 !!! 

 

5)Odeslat (viz obrázek na další straně těchto zpráv) 

 

Poznámka: v případě kolonky: „trenér“ zaškrtněte člověka, který bude mít zaplacení evidenční 

poplatek na nadcházející sezónu 2018-2019 

https://registr.ping-pong.cz/htm/auth/klub/druzstva/


                                                               

 
                                                                             

  

U MÍČKŮ UVÁDĚJTE I DRUH: například: 

DHS 40+, JOOLA-Flash, BUTTERFLY-G40+, 

atd.) 

https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2018/02

/Balls_2018_11.pdf  

https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2018/02/Balls_2018_11.pdf
https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2018/02/Balls_2018_11.pdf


                                                               

 
                                                                             

 

Dodržte daný termín!!!!! V případě, že bude přihláška zaslána po termínu, bude oddílu vystavena 

pokuta v hodnotě 350,-Kč. Za nesplnění podmínky účastníka soutěže (čl. 704/02 h.). Zaslání 

přihlášky do soutěže po termínu stanoveném v rozpise RSST RK. 

 

2.2. Soupisky 
Se zadávají prostřednictvím registru ČAST do 7. 9. 2018. Oproti původní verzi byl termín mírně 

změněn. Soupisky bude možné zadávat cca od 15. 7. 2018. Ještě bude upřesněno na základě 

zaslaných přihlášek do soutěží, jejichž přehled bude součástí Zpráv č. 3, které vyjdou v první 

polovině měsíce července. 

 

2.3. Vklady do soutěží 
Vklad za každé mužstvo startující v dlouhodobé soutěži mužů v sezóně 2018-2019 činí 500,- Kč a 

musí být zaplacen do 30. 6. 2018!!! 

 

2.4. Evidenční seznamy a poplatky 

Editace evidenčních seznamů na sezónu 2018-2019 je již otevřena:  

https://registr.ping-pong.cz/htm/auth/?login 

po přihlášení dál: „klub“   „evidenční seznam“   a „vytvořit nový“ 

evidenční seznamy budou schváleny po zaslání dokladu o zaplacení dané částky 

platba evidenčních poplatků na sezónu 2018-2019 probíhá na níže uvedené svazy: 

➢ výše evidenčních poplatků od sezóny 2018-2019: 

dospělí  300,- Kč 

mládež  150,- Kč 

ostatní  30,- Kč 

 

2.5. platba na KHKSST (do 30. 6. 2018)  

číslo účtu 259649060/0300 
SK Dobré, TTC Kostelec nad Orlicí, Baník Vamberk, TTC Lhoty u Potštejna 

 

2.6. platba na RSST RK (do 30. 6. 2018) 

číslo účtu 1537571/0100  
Sokol Častolovice, TJ Velešov Doudleby nad Orlicí, TJ Sokol Hroška, SK Kounov, TJ Start Olešnice, 

TJ Peklo nad Zdobnicí, TJ Prorubky, 1. FC Rokytnice v Orlických horách, TJ Sokol Rychnov nad 

Kněžnou, Sokol Slatina nad Zdobnicí, SK Solnice, TJ Tutleky-Sokol Lupenice, SK Týniště nad Orlicí,  

TTC Hasiči Vrbice, KPST Záhornice, SK Záměl 

 

3. Přehled mužstev s právem účasti v dlouhodobých soutěžích sezóna 2018-2019 

Níže uvedený stav je stavem ke dni 15. 6. 2018, který byl projednán na konferenci RSST 

Rychnov nad Kněžnou.  Kde bylo odsouhlaseno výše uvedené schéma, jehož provedení je 

podmíněno přihlášením všech uvedených mužstev do příslušných soutěží. Ještě jednou vybízím 

všechny oddíly, aby zadali včas přihlášky svých mužstev do příslušných soutěží. Čím dříve budou 

přihlášky zadány, tím dříve bude jasněji o definitivním složení jednotlivých soutěží. 

 

https://registr.ping-pong.cz/htm/auth/?login


                                                               

 
                                                                             

 

Zároveň žádám tímto mužstva, která by měla případný zájem o případný start ve vyšší 

soutěži, aby v přihlášce do soutěže zaškrtla „políčko“: V případě uvolnění místa platí tato přihláška 

i pro vyšší soutěž, a bude tak zabráněno případné další nucené administrativě s přihláškami. 

Výše uvedený stav byl shrnut na konferenci RSST Rychnov nad Kněžnou a dal podnět 

k dalšímu projednání na konferenci RSST Rychnov nad Kněžnou dne 7. 9. 2018 v otázce struktury 

soutěží od sezóny 2018-2019, kdy je reálný předpoklad startu 52 mužstev v sezóně 2017-2018, což je 

dle delegátů konference stav z pohledu termínových možností nevyhovující.  

 

Kompletní přehled obsazení jednotlivých soutěží, stejně tak možnosti spojené se strukturou 

soutěží od sezóny 2019-2010 bude součástí Zpráv č. 3, které vyjdou počátkem července. 

 

3.1. Regionální přebor 1. třídy 
1. TTC Kostelec nad Orlicí "C" 

2. KPST Záhornice „A“ 

3. TTC Lhoty u Potštejna "B" 

4. Sokol Rychnov nad Kněžnou "B" 

5. Sokol Rychnov nad Kněžnou „A“  

6. Sokol Častolovice "A" 

7. TJ Peklo nad Zdobnicí „A“ 

8. Baník Vamberk "B" 

9. TJ START Olešnice v Orlických horách „A“ 

10. SK Solnice „A“ 

11. SK Kounov „A“ 

12. TTC Kostelec nad Orlicí „D“ 

13. TJ Velešov Doudleby nad Orlicí „A“ 

14. ??? 

 

POZNÁMKA:  

Bude doplněno ze zájemců z RP2 (podle diskuse v rámci konference připadá reálně v úvahu 1. FC 

Rokytnice v Orlických horách, SK Týniště nad Orlicí, Sokol Častolovice „B“). 

 

3.2. Regionální přebor 2. třídy 
1. Sokol Tutleky-Lupenice „A“ 

2. Sokol Rychnov nad Kněžnou „C“ 

3. 1. FC Rokytnice v Orlických horách „A“ 

4. TJ Prorubky „A“ 

5. TTC Lhoty u Potštejna „C“  

6. SK Týniště nad Orlicí "A" 

7. Sokol Hroška "A" 

8. Sokol Častolovice „B“ 

9. Velešov Doudleby nad Orlicí „B“ 



                                                               

 
                                                                             

 

10. Sokol Slatina nad Zdobnicí „A“ 

11. Baník Vamberk „C“  

12. SK Záměl „A“ 

 

POZNÁMKA:  

Na případné uvolněné místo za 14 mužstvo do RP1 z řad účastníků RP2 bude doplněno mužstvo KPST 

Záhornice „B“, které potvrdilo zájem tuto soutěž hrát. 

 

3.3. Regionální přebor 3. třídy 
1. 1. FC Rokytnice v Orlických horách "B"  

2. TJ Peklo nad Zdobnicí „B“ 

3. KPST Záhornice „B“ 

4. TJ START Olešnice v Orlických horách „B“ 

5. TTC Kostelec nad Orlicí „E“  

6. SK Týniště nad Orlicí „B“ 

7. Sokol Rychnov nad Kněžnou „D“ 

8. SDH Vrbice „A“ 

9. SK Záměl „B“ 

10. Sokol Rychnov nad Kněžnou  „E“ 

11. KPST Záhornice „C“ 

12. 1. FC Rokytnice v Orlických horách  „C“ 

 

POZNÁMKA:  

Na případné uvolněné místo v RP3 za KPST Záhornice, pakliže bude přijata do RP2, bude na místo 

uvolněné v RP3 přijato jedno mužstvo z RP4. Prozatím avizuje zájem: Vamberk D, Slatina nad 

Zdobnicí B.  

 

3.4. Regionální přebor 4. třídy 
1. SK Solnice „B“ 

2. Baník Vamberk „D“ 

3. Sokol Slatina nad Zdobnicí  „B“ 

4. Sokol Tutleky - Lupenice „B“ 

5. TJ START Olešnice v Orlických horách „C“ 

6. Sokol Slatina nad Zdobnicí „C“ 

7. 1 FC Rokytnice v Orlických horách „D“ 

8. TTC Kostelec nad Orlicí "F"    *** nové mužstvo POTVRZENO 

9. KPST Záhornice "D"     *** nové mužstvo POTVRZENO 

10. Baník Vamberk „E“     *** nové mužstvo POTVRZENO 

11. Sokol Rychnov nad Kněžnou "F"   *** nové mužstvo NEPOTVRZENO 

12. 1. FC Rokytnice v Orlických horách  „E“  *** nové mužstvo NEPOTVRZENO 

13. Častolovice "C"     *** nové mužstvo NEPOTVRZENO 

 



                                                               

 
                                                                             

 

3.5. Rozpis dlouhodobých soutěží RSST RK 2018-2019 

Na základě projednání na konferenci RSST Rychnov nad Kněžnou byly odsouhlaseny 

následující změny v rozpisu dlouhodobých soutěží RSST Rychnov nad Kněžnou 2018-2019.  

➢ zrušení baráží mezi jednotlivými soutěžemi, tj. RP1 – RP2 a RP2 – RP3, s tím, že případné 

baráže budou specifikovány v grafu postupů a sestupů sezóny 2018-2019, který bude vydán na 

základě rozhodnutí konference RSST RK dne 7. 9. 2018 ve věci struktury soutěží od sezóny 

2018-2019 

➢ doplnění požadavku v rámci hracích dní jednotlivých mužstev nejen na den, ale i čas v rozpětí 

18:00 až 19:00.  

 

3.5.1. Vkládání výsledků utkání od sezóny 2018-2019 

➢ V rámci konference byly představeny dvě varianty, a to v následující podobě: 

 

VARIANTA „A“ (= STÁVAJÍCÍ) 

o do 30 minut po skončení daného utkání takto SMS na 731 232 971 ve tvaru: NÁZEV 

SOUTĚŽE DOMÁCÍ – HOSTÉ VÝSLEDEK (např. RP2  Peklo B – Lhoty C  9:9)  

nebo 

 

o nebo do jedné hodiny od konce utkání zadáním výsledku utkání prostřednictvím registru 

ČAST do výsledkového servisu ČAST  

➢ Zápis o utkání zaslat: 

první pracovní den po odehraném utkání naskenovaný e-mailem na adresu: 

tomasmalik1@seznam.cz  

 

➢ domácí mužstva jsou povinna nejpozději první den po odehraném utkání zajistit přepsání zápisu 

o utkání do Registru ČAST vč. míčků jednotlivých zápasů v daném utkání!!! 

 

VARIANTA „B“ 

o prostřednictvím zadávání online zápisu přes webové rozhraní Registru ČAST do STIS 

 

➢ domácí mužstvo je povinno:  

a) hlásit průběžným zadáváním výsledek utkání přes webové rozhraní Registru 

ČAST do STIS 

b) zaslat naskenovaný zápis o utkání v případě uvedení jakýchkoliv připomínek 

k danému utkání 

 

➢ hostující mužstvo je povinno:  

a) potvrdit správnost údajů příslušného utkání přes webové rozhraní Registru 

ČAST do STIS po dohrání příslušného utkání 

 

 

 

mailto:tomasmalik1@seznam.cz


                                                               

 
                                                                             

 

SHRNUTÍ: 

Na základě diskuse v průběhu konference RSST Rychnov nad Kněžnou a tohoto bodu se převážná část 

oddílů vyjádřila pro variantu B. Zásadním bodem je však zajištění internetového připojení do heren, 

kdy některé oddíly musí prověřit technickou realizaci této záležitosti, a to v termínu do 7. 9. 2018, kdy 

bude o definitivní podobě zadávání výsledků rozhodnuto v průběhu další konference RSST Rychnov 

nad Kněžnou. VV RSST Rychnov nad Kněžnou se zavázal, že v případě, kdy bude schválena varianta 

„online zápis“ a oddíly zajistí internetové připojení do heren, zajistí VV ze svých prostředků zakoupení 

LAPTOPŮ pro každý oddíl.  

 

3.6. Termínová listina RSST Rychnov nad Kněžnou 2018-2019 

los soutěží        7.9.2018 

předehrávky dvou mužstev jednoho oddílu   nejpozději do 21.9.2018 

1. kolo soutěží        21.9.2018 

13.kolo soutěží       14.12.2018 

Náhradní termín 1. polovina      21.12.2018 

Regionální přebory dospělých      22.12.2018 *** 

14.kolo soutěží       11.1.2019  

26.kolo soutěží       5.4.2019 

 

➢ *** předpokládaný termín, který bude potvrzený po vydání termínové listiny KHKSST 

➢ druhá polovina soutěží bude bez náhradního termínu 

 

 

4. Výměna fotografií = platnost registrací v registru ČAST 
Avizuji všem oddílům, že od 1.6 do 30. 6. 2018 bude opět umožněna bezplatná výměna fotografií 

v rámci registrací, které jsou součástí centrálního registru ČAST. Aktualizací fotografie bude 

prodloužena platnost registrace na dalších 5 let. V rámci vašich oddílů je možné zjistit, kterým 

registracím končí platnost a to následujícím postupem.  

a) Přihlášení do registru 

b) Ve žlutém menu „klub“ 

c) „osoby klubu“ 

d) Hráči, který má ve sloupci registrace žlutý vykřičník, končí platnost registrace k příslušnému 

datu, které se zobrazí po najetí na ikonu dané registrace.  

V případě, že je registrace neplatná (ikona červeného křížku) je nutné postupovat přes obnovu 

registrace prostřednictvím Registru ČAST a uhradit poplatek 100,- na účet KHKSST. V tomto případě, 

se Vám příslušné platební údaje zobrazí po zadání obnovy registrace do systému registru ČAST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               

 
                                                                             

 

5. Schválené přestupy v rámci RSST Rychnov nad Kněžnou 3. 6.-17. 6. 2018 
 

Pořadí 
 

Druh ID / Jméno Kategorie Z oddílu Do oddílu Schválen 

1 
 

P 61499Kotyza Ondřej 
 muži 

ročník 1973 
TJ Peklo nad 
Zdobnicí  

TJ Baník Vamberk  

12.06.2018 07:34 
RSST Rychnov nad 

Kněžnou 

 
Druhy přestupů: 

P Přestup   N Přestup s návratem   V  Návrat (po přestupu s návratem) 
S Střídavý start  H Hostování mládeže   Z  Hostování do soutěží žen 
F Start v zahraničí  B Ukončení zahraničního působení U Přesun při slučování oddílu 
C Ukončení startu cizího státního příslušníka    X Hostování vozíčkářů 

 

 

6. Nabídka TTC Kostelec nad Orlicí = zkouška plastových míčků před sezónou 

2018-2019 
Oddíl TTC Kostelec nad Orlicí nabízí případným zájemcům zkoušku dvaceti druhů plastových 

míčků, které má k dispozici. Podrobnější informace o jednotlivých typech míčků naleznete 

v příloze. Případný zájem avizujte na adresu: tomasmalik1@seznam.cz a to do 27. 6. 2018. 

Předpokládaný termín testovacího dopoledne je neděle 1. 7. 2018 v čase 9:00-12:00.  

Poplatek za účast: 50,- osoba. 

 

7. Přílohy 
➢ Rozpis dlouhodobých soutěží RSST Rychnov nad Kněžnou 2018-2019 

➢ Souhrnný materiál z konference RSST Rychnov nad Kněžnou 15. 6. 2018 

➢ Usnesení konference RSST Rychnov nad Kněžnou z 15. 6. 2018 

➢ TTC Kostelec nad Orlicí:  Testování míčků přehled 

 

V Praze, 17. 6. 2018         Za VV Tomáš Malík 

           sekretář RSST RK 

  

http://registr.ping-pong.cz/htm/auth/?osoba=61499
http://registr.ping-pong.cz/htm/auth/klub/?klub=420607010
http://registr.ping-pong.cz/htm/auth/klub/?klub=420607010
http://registr.ping-pong.cz/htm/auth/klub/?klub=420607019
mailto:tomasmalik1@seznam.cz

