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Regionální svaz stolního tenisu Rychnov nad Kněžnou 
 

Rozpis dlouhodobých regionálních mistrovských soutěží družstev 

v sezóně 2018-2019 
 

1. Vypsané soutěže a právo startu v daných soutěžích 

➢ aktuální stav je uveden v rámci Zpráv RSST RK č. 2 2018 - 2019 

 

1.1 Regionální přebor 1. třídy 

1. TTC Kostelec nad Orlicí C    vzdalo se postupu do KP2   

2. KPST Záhornice 

3. TTC Lhoty u Potštejna B 

4. TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou B 

5. TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou A 

6. TJ Sokol Častolovice B 

7. TJ Peklo nad Zdobnicí 

8. TJ Baník Vamberk B 

9. TJ Start Olešnice v Orlických horách A 

10. SK Solnice A 

11. Sportovní klub Kounov 

12. TTC Kostelec nad Orlicí D    postup z RP2 

13. TJ Velešov Doudleby nad Orlicí A   postup z RP2 

 

1.2 Regionální přebor 2. třídy 

1. TJ Sokol Tutleky - TJ Sokol Lupenice  sestup z RP1  

2. TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou C 

3. 1. FC Rokytnice v Orlických horách A 

4. TJ Prorubky 

5. TTC Lhoty u Potštejna C 

6. Sportovní klub Týniště nad Orlicí 

7. TJ Sokol Hroška 

8. TJ Sokol Častolovice C 

9. TJ Velešov Doudleby nad Orlicí B 

10. TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí A   postup z RP3 

11.  TJ Baník Vamberk C     postup z RP3 

12. Sportovní klub Záměl A    postup z RP3 

 

1.3 Regionální přebor 3. třídy*** 

1. TJ Peklo nad Zdobnicí B     sestup z RP2 

2. 1. FC Rokytnice v Orlických horách B  sestup z RP2 

3. KPST Záhornice B 

4. TJ Start Olešnice v Orlických horách B 
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5. TTC Kostelec nad Orlicí E 

6. Sportovní klub Týniště nad Orlicí B 

7. TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou D 

8. SDH Vrbice 

9. Sportovní klub Záměl B    postup z RP4 

10.  TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou E   postup z RP4 

 

1.4  Regionální přebor 4. třídy***  

1. SK Solnice B      sestup z RP3 

2. KPST Záhornice C     náhradní mužstvo č.1 pro RP3 

3. 1. FC Rokytnice v Orlických horách C  náhradní mužstvo č.2 pro RP3 

4. TJ Baník Vamberk D     náhradní mužstvo č.3 pro RP3 

5. TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí B   náhradní mužstvo č.4 pro RP3 

6. TJ Sokol Tutleky - TJ Sokol Lupenice B  

7. TJ Start Olešnice v Orlických horách C 

8. TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí C 

9. 1. FC Rokytnice v Orlických horách D 

10. ***** 

 

*** v případě více nově přihlášených mužstev do RP4, bude počet účastníků v RP3 navýšen 

z níže umístěných mužstev v konečné tabulce RP4 po sezóně 2017-2018 

*****  případně další přihlášené mužstvo (a)  

 

1.5 Regionální přebor dorostenců  tříčlenná družstva 

1.6 Regionální přebor dorostenek  dvoučlenná družstva 

1.7 Regionální přebor starších žáků  tříčlenná družstva 

1.8 Regionální přebor starších žákyň  dvoučlenná družstva 

1.9 Regionální přebor mladších žáků  tříčlenná družstva 

1.10 Regionální přebor mladších žákyň  dvoučlenná družstva 

 

➢ Přebory uvedené v bodech 1.5 až 1.10 budou hrány jednorázově podle samostatného rozpisu 

vydaného v rámci Zpráv RSST RK 

 

2. Systém soutěže 

2.1 Družstva jednoho oddílu ve stejné soutěži odehrají svá vzájemná utkání před zahájením soutěží 

2.2 Všechny dlouhodobé soutěže dospělých se odehrají dvoukolovým systémem doma venku.  

2.3 Jednotlivá utkání jsou hodnocena následující bodovou hranicí: 

 

Vítězství = 3 body  Remíza = 2 body  Prohra = 1 bod  Kontumační prohra = 0 bodů 

 

3. Systém utkání  
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3.1  V soutěži RP1 se hraje do 10 vítězného bodu z 18 možných zápasů, v soutěžích RP2, RP3 a RP4 

se hraje všech 18 zápasů  

3.2 Případná kvalifikační série se hrají na dvě utkání systémem doma venku, kdy o vítězi této série 

rozhoduje větší poměr vyhraných zápasů, setů, popřípadě míčků 

3.3 Případná kvalifikační série začíná vždy, pokud tomu dané okolnosti dovolí na půdě hůře 

umístěného mužstva po základní části 

3.4 Pořadí jednotlivých zápasů všech regionálních tříd v daném utkání je popsán níže: 

 

SYSTÉM UTKÁNÍ V RP1, RP2, RP3 a RP4 čl. 317.01 SŘ 

Utkání na max. 18 zápasů: 

1. první čtyřhra     7. B – X     13. A – Z 

2. druhá čtyřhra    8. C – Y     14. B – U 

3. A – X      9. D – Z     15. D – X  

4. B – Y      10. A – U     16. A – Y 

5. C – Z      11. C – X     17. B – Z 

6. D – U      12. D – Y     18. C – U  

 

3.5 Sestavy družstev jsou ve všech soutěžních třídách volné 

3.6 V regionálním přeborů mužů všech tříd se povoluje start žen všech kategorií. Výjimku tvoří ženy 

ze základu ligových soupisek žen, které věkově nespadají do mládežnických kategoriích -  těmto se 

účast v RP mužů nepovoluje 

3.7 V rámci soutěže RP3 a RP4 je povolena možnost střídání dvou hráčů v rámci jednoho utkání 

3.8 Nepovoluje se start hráčům, kteří v sezóně 2018-2019 nastoupí v utkání dlouhodobé soutěže 

družstev mužů pořádané mimo strukturu soutěží ČAST. Případné provinění dle tohoto ustanovení 

budou daná utkání kontumována, dle článku 334. 01 soutěžního řádu písmene k, a to včetně níže 

uvedených případů: 

➢ nastoupení hráče ze soutěží mimo strukturu ČAST, zejména pak soutěží neregistrovaných 

hraných v regionu Hradec Králové, kontumace všech utkání v neprospěch mužstva, za které 

hráč nastoupil 

➢ nastoupení hráče, který hraje paralelně soutěže registrovaných v jiném regionálním uspořádání 

(příklad mužstvo „A“ hraje soutěže v RSST Rychnov nad Kněžnou, mužstvo „B“ hraje soutěže 

v RSST Ústí nad Orlicí) bude rovněž kontumováno dle čl. 334 písmene k 

➢ start mužstva v odlišném regionu a tím pádem v rozporu s článkem 101.02 SŘ (územní 

členění), bude mužstvům daného oddílu s okamžitou platností zastavena činnost dle čl. 606.05, 

případně 606.06 soutěžního řádu a dále postupováno dle článku 609 a 610 soutěžního řádu.  

 

4. Termíny 

➢ hracím dnem soutěží RP1, RP2, RP3, RP4 je pátek se začátkem utkání v 18:30 

➢ možnost změny hracího dne dle požadavku oddílu s výjimkou soboty a neděle 
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➢ požadavek na změnu hracího termínu a času v rozmezí 18:00-19:00 uvede mužstvo v přihlášce 

do soutěže 

 

5. Místo 

➢ hraje v hernách uvedených na přihláškách do soutěží 

➢ pro jedno utkání musí pořádající oddíl zajistit nejméně dva stoly 

➢ teplota měřená u síťky stolu nesmí být mimo rozmezí 15-25°C 

➢ adresář hracích místností bude k dispozici na informačním systému STIS: https://stis.ping-

pong.cz/htm/index.php?rocnik=2018&oblast=420607  

 

6. Přihlášky a vklady 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 

➢ vklady do soutěží musí být zaplaceny nejpozději 30. 6. 2018!!! 

➢ platba vkladů probíhá v budově Sportovního sdružení ČUS v Rychnově n. Kn., U stadionu 

1498 na ČUS Rychnov nad Kněžnou, případně převodem na účet ČUS 1537571/0100. Při 

bezhotovostní platbě uveďte do zprávy pro příjemce specifikaci platby: stolní tenis, oddíl 

(evidenční poplatky, vklady do soutěží a jiné)  

➢ doklad o zaplacení vkladů do soutěží, případně výpis z účtu, z kterého je patrné, že byly vklady 

zaplaceny, zašlete nejpozději do 30. 6. 2018 mailem na adresu tomasmalik1@seznam.cz 

➢ vklad za jedno mužstvo do soutěže RP1, RP2, RP3 a RP4 činí 500,- Kč 

➢ mládežnická mužstva startují na jednorázových přeborech na náklady svazu 

➢ s přihláškou může oddíl oznámit své požadavky na losování (např. na stejný či opačný los 

s dalšími družstvy oddílu atp.). 

 

7. Losování 

➢ bude provedeno v rámci regionální konference RSST RK, kdy se předpokládá, že se uskuteční 

v pátek 7. 9. 2018 se začátkem v 16:30 v sídle ČUS v Rychnově nad Kněžnou.  

 

8. Předpis 

➢ hraje se podle tohoto rozpisu, Soutěžního řádu stolního tenisu platného od 15. 5. 2012 

s příslušnými dodatky, Pravidel stolního tenisu platných od 7. 4. 2016 a schválených změn 

➢ každý oddíl uvede na přihlášce značku míčku, se kterými bude hrát utkání na domácích stolech 

(míčky plastové, tříhvězdičkové „*** “ schválené ITTF) 

https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2018/02/Balls_2018_12.pdf  

➢ potahy musí být v souladu se seznamem schválených potahů ITTF, které jsou vydávány pro 

období 1. 4. - 30. 9. a 1. 10.- 31. 3. následujícího roku 

 

 

https://stis.ping-pong.cz/htm/index.php?rocnik=2018&oblast=420607
https://stis.ping-pong.cz/htm/index.php?rocnik=2018&oblast=420607
https://registr.ping-pong.cz/htm/auth/klub/druzstva
mailto:tomasmalik1@seznam.cz
https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2018/02/Balls_2018_12.pdf
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9. Osvětlení 

➢ podle pravidel ST s výjimkou intenzity osvětlení, kde postačuje pro regionální soutěže alespoň l 

světelný zdroj 500 W umístěný nad středem stolu, opatřený stínidlem proti oslňování 

závodníků. Postupuje se dle výkladu Pravidel ST čl. 3.2.3.4a „Pro ostatní, v tomto případě 

regionální soutěže nejméně jeden zdroj nad středem stolu o výkonu min. 500W (nebo střední 

zdroj 300W a krajní po 100W.) Přídavná světla se povolují za podmínky, že neoslňují 

závodníky. Dále se postupuje dle čl. 115.01 SŘ:115.01SŘ, který říká: Námitky proti hracím 

podmínkám (hrací místnosti, osvětlení, podlaze, zatemnění, teplotě) musí být podány před 

zahájením soutěže nebo utkání, popř. jakmile k závadě v průběhu soutěže dojde. Proti 

schválené hrací místnosti (viz. čl. 323) nelze uplatňovat námitky; schválení se ovšem týká jen 

rozměrů, podlahy a pevných překážek v hracím prostoru. 

 

10. Povinnosti pořadatelů: 

➢ umožnit hostujícímu družstvu nejpozději 30 minut před stanoveným začátkem přístup do šaten 

a herny 

➢ zajistit dostatečné množství plastových míčků ***, zápisy pro utkání 

➢ Výsledky daného utkání nahlásit: 

VARIANTA „A“ 

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 

 

mailto:tomasmalik1@seznam.cz
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➢ hostující mužstvo je povinno:  

a) potvrdit správnost údajů příslušného utkání přes webové rozhraní Registru 

ČAST do STIS po dohrání příslušného utkání 

 

O tom, která varianta bude aplikována v sezóně 2018-2019 rozhodne konference RSST Rychnov 

nad Kněžnou dne 7. 9. 2018 

11. Předehrání a odložení utkání: 

➢ pokud se organizační pracovníci družstev dohodnou o předehrání utkání, pak musí být STK 

RSST být předem informována. Po dohodě obou družstev, je možné odložit utkání za 

následujících podmínek: Utkání musí být sehráno do 14 dnů od řádně vylosovaného termínu. O 

oboustranném souhlasu, včetně termínu a času, ve kterém bude odložené utkání odehráno, 

budou obě družstva informovat předsedu STK p. Provazníka. Odložení utkání se provádí ve 

zcela výjimečných případech dle SŘ, čl. 326.02 

 

12. Soupisky:  

➢ družstva zadají do 7. 9. 2018 do Registru ČAST soupisky svých družstev s údaji požadovanými 

v Registru ČAST 

➢ každé družstvo zodpovídá za oprávněnost zařazení svých hráčů na soupisku a sestavení 

soupisky podle Soutěžního řádu, s výjimkou článků 330.24 písmene b  a 330.25, které nebudou 

v soutěžích řízených RSST Rychnov nad Kněžnou uplatňovány 

➢ kontrola soupisek a jejich následné schválení v Registru ČAST bude prováděno průběžně  

➢ zadané soupisky budou správcem soutěží uzamčeny a každé družstvo si samo vytiskne soupisku 

s fotografiemi 

➢ potvrzení o schválení soupisky bude vytištěno na schválené soupisce, kterou si dané mužstvo 

po schválení soupisky v registru ČAST vytiskne 

 

13. Evidenční seznamy 

➢ k vytvoření soupisek je zapotřebí mít schválený evidenční seznam pro sezónu 2018-2019 

➢ evidenční seznamy budou schváleny ihned po doručení dokladu o zaplacení příslušné částky 

odpovídající částce souhrnné částky, která je uvedena v evidenčním seznamu registru ČAST 

➢ evidenční poplatky za hráče, jejichž mužstva mají své nejvyšší mužstvo („A“ mužstvo) 

v regionálním přeboru RSST Rychnov nad Kněžnou, je každý oddíl povinen uhradit do 30. 6. 

2018 na ČUS Rychnov nad Kněžnou, případně převodem na účet ČSTV 1537571/0100. Při 

bezhotovostní platbě uveďte do zprávy pro příjemce specifikaci platby: stolní tenis 

(evidenční poplatky, vklady do soutěží a jiné)  

➢ doklad o úhradě evidenčních poplatků zasílejte mailem na adresu: tomasmalik1@seznam.cz 

➢ po schválení evidenčního seznamu v centrálním registru Vám bude umožněno zadat soupisky 

vašich mužstev 

 

 

mailto:tomasmalik1@seznam.cz
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14. Pořádkové pokuty 

➢ pozdní odeslání zápisu o utkání, nenahlášení SMS, neschválení zadaného online zápisu 

hostujícím mužstvem: poprvé:  30,- Kč, podruhé 40,- Kč, potřetí a každé další 60,- Kč 

➢ nesehraní utkání: první provinění: 350,-Kč, podruhé 450,- Kč, potřetí a každé další provinění 

500,- Kč, družstvo povinně sestupuje. Při nenastoupení domácího družstva: uhradí vyúčtované 

jízdné hostujícímu družstvu.  

➢ pokuty budou hrazeny z vratného vkladu, který činí 350,- Kč na oddíl 

➢ pokud udělené pokuty překročí částku Kč 350,-, je oddíl povinen ihned vložit dlužnou částku na 

účet RSST, jinak nebude připuštěn ke startu v regionálních soutěžích 

➢ zadávání zápisu o utkání do registru: první nezadání 50,- Kč; druhé nezadání 100,-Kč; třetí a 

každé další nezadání 150,- Kč. 

➢ zaslání přihlášky do soutěže po uzávěrce:  350,- Kč 

 

15. Čekací doba:  

➢ čekací doba je dvacet minut od úředního začátku utkání. 

➢ čekací dobu určuje čl. 121 a 332 Soutěžního řádu 

 

16. Míčky:  

➢ značka plastových míčků, kterou pořádající oddíl připraví pro utkání, nahlásí na přihlášce. 

Značka musí být schválená ITTF s kvalitou *** 

➢ nahlášené značky budou zveřejněny, v případné změny nahlaste, minimálně týden dopředu na 

adresu: tomasmalik1@seznam.cz 

 

17. Postupy a sestupy: Dle grafu postupů a sestupů, který bude vydán jako příloha Zpráv RSST RK 

před startem sezóny 2018-2019 tj. po definitivním ujasnění počtu účastníků jednotlivých soutěží 

17.1. Vítěz Regionálního přeboru 1. třídy je povinen do 10 dnů od ukončení dlouhodobé 

soutěže nahlásit, zdali využije právo postupu do krajského přeboru  

 

18. Schválení: Tento rozpis schválila konference RSST Rychnov nad Kněžnou dne 15. 6. 2018.  

 

Josef Jakubec    Tomáš Malík    Pavel Provazník 

předseda VV RSST RK  sekretář VV    předseda STK RSST RK 

 

 

mailto:tomasmalik1@seznam.cz

