
                                                               

 
                                                                             

 

REGIONÁLNÍ SVAZ STOLNÍHO TENISU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

ZPRÁVY č. 5 SEZÓNA 2018-2019 
 

1. Dlouhodobé soutěže a sezóna 2018-2019 STARTUJE!!! 

1.1. Povinné předehrávky 
STK upozorňuje na sehrání utkání dvou družstev z jednoho oddílu v rámci jedné soutěže do začátku sezóny tj. 

do 21. 9. 2018. Daná utkání lze odehrát dle rozlosování nejpozději v rámci prvních kol. Jedná se o tyto utkání:  

  

RP1 Sokol Rychnov nad Kněžnou „A“   a   Sokol Rychnov nad Kněžnou „B“ 

termíny: 14. 9. 2018 a 20. 9. 2018  

 

RP1 TTC Kostelec nad Orlicí „C“  a TTC Kostelec nad Orlicí „D“  

termíny: 14. 9. 2018 a 21. 9. 2018  

 

RP3 Rokytnice v Orlických horách „B“   a   Rokytnice v Orlických horách „C“  

termíny: 19. 9. 2018 a 23. 9. 2018 

 

RP3 Sokol Rychnov nad Kněžnou „D“   a   Sokol Rychnov nad Kněžnou „E“ 

termíny: 11. 9. 2018, 2. 10. 2018 ***  

***s ohledem na obsazenost herny STK schválila odehrání v původním termínu 3. kola 

 

RP4 Slatina nad Zdobnicí „B“    a   Sokol Slatina nad Zdobnicí „C“ 

termíny: 12. 9. 2018, 28. 9. 2018 

 

RP4 Rokytnice v Orlických horách „D“   a   Rokytnice v Orlických horách „E“  

termíny: 19. 9. 2018 a 20. 9. 2018 

 

1.2. Termínová listina 
1.2.1. Dlouhodobé soutěže 

 1. kolo soutěží   start první poloviny soutěží  21. 9. 2018 

 13. kolo soutěží   konec první poloviny soutěží  14. 12. 2018 

 náhradní termín 1. polovina      21. 12. 2018 

 14. kolo soutěží   start druhé poloviny soutěží  11. 1. 2019  

 náhradní termín 2. polovina      nebude 

 26. kolo soutěží   konec druhé poloviny soutěží  5. 4. 2019 

 

Poznámka: všechny uvedené termíny jsou páteční úřední hrací dny, je nutné přihlídnout k hracímu dni domácího 

družstva 

 

1.2.2. Změny termínů oproti pracovní verzi rozlosování 

Upozorňuji oddíly, že v některých případech došlo ke změně původního termínu, dále viz níže uvedený 

přehled změn. Upozorňuji oddíly, že možné změny s ohledem na další akce, které se konají v hernách bez 

projednání se soupeřem je stanoveno do tohoto pátku, tedy 14. 9., po 14. 9. bude rozlosování oficiální a 

termíny s ohledem na další akce bude nutné dojednat se soupeřem.  



                                                               

 
                                                                             

 

NOVÉ TERMÍNY 

RP1 27. 9. 2018  18:30 TJ Start Olešnice v Orlických horách A TJ Peklo nad Zdobnicí A 

RP3 24. 10. 2018 18:30 1. FC Rokytnice v Orlických horách C Rychnov nad Kněžnou D 

RP3 14. 11. 2018  18:30 TJ Start Olešnice v Orlických horách B TTC Kostelec nad Orlicí E 

RP1 15. 11. 2018  18:30 TJ Start Olešnice v Orlických horách A TTC Kostelec nad Orlicí D 

RP1 12. 12. 2018 18:30 1. FC Rokytnice v Orlických horách A Záhornice 

RP1 1. 2. 2018 18:30 1. FC Rokytnice v Orlických horách A Lhoty u Potštejna B 

RP4 7. 3. 2019  18:30 TJ Start Olešnice v Orlických horách C TTC Kostelec nad Orlicí F 

RP1 14. 3. 2019  18:30 TJ Start Olešnice v Orlických horách A TJ Sokol Častolovice A 

 

Poznámka: Změny jsou již zaneseny na STIS. Oficiální rozlosování bude rozesláno během soboty 

 

1.2.3. Jednorázové soutěže 
sobota 22. 12. 2018 Regionální přebory jednotlivců dospělí  

 

Poznámka: Kompletní termínová listina regionálních přeborů bude zveřejněna do konce září 2018 

 

2. Konference RSST Rychnov nad Kněžnou 7. 9. 2018 
Konference RSST Rychnov nad Kněžnou se zúčastnilo celkem 14 delegátů z 21 oddílů a 3 členové VV 

RSST Rychnov nad Kněžnou, konference tak byla usnášení schopná, kdy se zúčastnilo celkem 70,8% účast 

delegátů. 

 

Konference schválila následující změny spojené s dlouhodobými soutěžemi RSST Rychnov nad Kněžnou 

v sezóně 2018-2019 a to následovně. Dále viz bod 3 a bod 4 těchto zpráv. Usnesení konference je přílohou 

těchto zpráv. 

 

3. Start ON-LINE zápisů v dlouhodobých soutěžích RSST RK 
Na základě diskuse bylo schváleno zavedení aplikace online zápisů od sezóny 2018-2019 a to v následující 

podobě: 

 

3.1. Tablety a jejich distribuce na oddíly 

 Vedoucí všech mužstev budou informováni SMS o termínu a místě předání tabletů. V případě, že 

má daný oddíl více mužstev je na oddíle, který vedoucí či osoba tablet převezme. 

 

ODDÍL     ANO : NE POZNÁMKA: 

Častolovice    ANO 

Dobré     NE    nehrají regionální soutěže  

Doudleby nad Orlicí   ANO 

Hroška     ???   neúčast na konferenci 

Kostelec nad Orlicí   ANO 

Kounov     ???   neúčast na konferenci 

Lhoty u Potštejna    ANO 

Olešnice v Orlických horách  ANO 

Peklo nad Zdobnicí   ANO  

Prorubky     ANO 

Rokytnice v Orlických horách  ANO 



                                                               

 
                                                                             

 

Rychnov nad Kněžnou   ANO 

Slatina nad Zdobnicí   ANO 

Solnice     ANO 

Tutleky-Lupenice    ANO 

Týniště nad Orlicí    NE   na konferenci zamítavé stanovisko*** 

 

*** oddíl následně potvrdil, že je schopen zajistit podmínky k zavedení online zápisu se startem sezóny 

2018-2019 

 

Vamberk     NE   na konferenci zamítavé stanovisko 

Záhornice     ANO 

Vrbice     ???   neúčast na konferenci 

Záměl     ANO 

 

Poznámka: Oddíly, které se nezúčastnily konference (tj. Hroška, Kounov a Vrbice), oznámí do 14. 9. 

2018 zdali jsou schopni aplikovat online zápisy od počátku sezóny 2018-2019. V případě, že ne, platí 

pro ně stejné podmínky jako pro oddíly, které odmítli přejít na aplikaci online zápisů od počátku sezóny 

2018-2019. Dále viz bod 3.2 těchto zpráv.  

 

3.2. Technické záležitosti a termíny 

 Oddíly, které nejsou v současné době schopny zadání online zápisu, budou postupovat ve staré podobě 

hlášení výsledků, tedy následovně: papírový zápis, hlášení výsledků, dle rozpisu dlouhodobých soutěží 

na sezónu 2018-2019, tak jak byli zvyklí doposud. Upozorňuji, že objednané tablety obsahují 2 sloty na 

karty SIM, takže bude možné  využít data na běžných typech SIM karet (mobilních telefonů) 

fungujících v sítích 3G k vyplňování zápisů online. Žádné připojení WIFI tedy není nutné, pokud je 

signál pro mobilní telefony. Tablet se dá také spárovat s mobilním telefonem. V případě, že oddíl 

zabezpečí zadání zápisu online maximálně do posledního kola první poloviny soutěží (poslední kolo v 

prosinci 2018), bude mu rovněž přidělen tablet z prostředků RSST Rychnov nad Kněžnou. Pokud oddíl 

nezajistí podmínku zadání online zápisu potřeby  do výše uvedeného data, pak mu nebude přidělen 

tablet z prostředků RSST Rychnov nad Kněžnou a veškeré náklady s tím spojené, tedy zajištění tabletu 

bude v budoucnosti na náklady daného oddílu.  

 

Poznámka: Konference rovněž schválila, že použití online zápisů bude povinné pro všechny oddíly a 

mužstva startující v soutěžích RSST Rychnov nad Kněžnou od sezóny 2019-2020 povinné a to bez 

výjimky. 

 

3.3. Reálné zadávání online zápisů a údaje k tomu potřebné 

 Probíhá podle metodického manuálu, který je součástí přílohy těchto zpráv, dále zdůrazňuji: 

 Případné připomínky se rovněž zasílají v elektronické podobě online zápisu a to v závěrečné části online 

zápisů, kdy mají možnost své připomínky sdělit obě zúčastněná mužstva 

 V momentě zadávání vedoucího mužstva daného utkání je nutné věnovat zvýšenou pozornost zadanému 

jménu. V rámci daných kolonek pro vedoucí mužstev je zavedena funkce tzv. našeptavače, kdy se 

zadáváním daného příjmení a jména zobrazí všichni členové ČAST s daným jménem a příjmením. 

Konkrétního vedoucího daného mužstva v rámci utkání, při shodě stejného jména a příjmení zjistíte 

podržením „kurzoru“  na dané osobě, kdy se zobrazí jeho oddílová příslušnost. Stručněji a výstižněji 

viz: „Návod na vyplňování zápisů online-školení 2018“. 



                                                               

 
                                                                             

 

 

 

 
 

 Pro bezproblémové schválení online zápisů je nutné znát přístupové heslo do registru ČAST a to osoby 

uvedené v pozici vedoucího mužstva v daném utkání 

 

Poznámka: Přístup k uživatelskému jménu a heslo pro přístup do Registru ČAST je popsán v dokumentu „“ 

 

 
Chybu eliminujeme kliknutím na kolonku „Zpět na hlášení“, v dolní části obrazovky… 

 



                                                               

 
                                                                             

 

... přes které se dostaneme k „Odeslat hlášení“ (odeslání celého zápisu o utkání, včetně potvrzení vedoucími 

oběma mužstev) 

 
 

4. Reorganizace soutěží od sezóny 2019-2020 
V rámci konference RSST Rychnov nad Kněžnou byla schválena reorganizace dlouhodobých soutěží od 

sezóny 2019-2020 a to v následující podobě. Při stávajícím počtu 50 přihlášených mužstev v sezóně 2018-

2019 bude systém dlouhodobých soutěží v sezóně následující: 

 Regionální přebor 1. třídy    12 účastníků  

 Regionální přebor 2. třídy    10 účastníků 

Regionální přebor 3. třídy    10 účastníků 

Regionální přebor 4. třídy    9 účastníků 

Regionální přebor 5. třídy    9 účastníků 

 

 V případě většího počtu účastníků než 50 se všechny soutěže doplní do maximálního počtu dvanácti 

účastníků a to sestupně od RP2 po RP5 

 

 V případě, že počet přihlášených mužstev bude maximálně 48 mužstev, budou všechny dlouhodobé 

soutěže (tj. RP1, RP2, RP3, RP4) hrány o 12 účastnících, s tím, že právo účasti na start v RP2, RP3 a RP4 

bude nabídnuto mužstvům z nižších soutěží s tím, že možnosti práva startu v jednotlivých soutěžích na 

sezónu 2019-2020 budou vycházet z postupů a sestupů po sezóně 2018-2019, tedy s předpokladem 

zavedení RP5. Schéma postupů a sestupů bude přílohou následujících Zpráv RSST, které vyjdou 

nejpozději nadcházející pondělí. 

 

5. Schválené přestupy v rámci RSST Rychnov nad Kněžnou od 2. 9. do 11. 9. 2018 
Pořadí 

 
Druh ID / Jméno Kategorie Z oddílu Do oddílu Schválen 

1 
 

Z 
58036Ducháčová 
Kateřina 

 starší 
žákyně 
ročník 2004 

Sportovní klub 
Dobré 

TJ Sokol Česká Skalice 
Celostátní - 2.liga žen 

03.09.2018 10:37 
Česká asociace stolního 

tenisu 

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. Přílohy 
 návod na vyplňování zápisů online školení 2018 

 návod první přihlášení do systému ČAST 

 návod zapomenuté heslo 

 

V Praze, 12. 9. 2018         Za VV Tomáš Malík 

           sekretář RSST RK  

http://registr.ping-pong.cz/htm/auth/?osoba=58036
http://registr.ping-pong.cz/htm/auth/?osoba=58036
http://registr.ping-pong.cz/htm/auth/klub/?klub=420607014
http://registr.ping-pong.cz/htm/auth/klub/?klub=420607014
http://registr.ping-pong.cz/htm/auth/klub/?klub=420605004

