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REGIONÁLNÍ SVAZ STOLNÍHO TENISU  

RYCHNOV NAD KN ĚŽNOU 

ZPRÁVY č. 4 SEZÓNA 2016-2017   

 
 
 
1. Zpráva STK: Sezóna 2016-2017 startuje 
1.1. Los dlouhodobých soutěží 2015-2016 

Pracovní verze rozlosování jednotlivých regionálních tříd na následující sezónu 2016-2017 byla rozeslána 
na e-mailový adresář všech odběratelů zpráv v sobotu 17. 9. 2016 sobotu. Na základě příchozích mailů 
byly změněny následující termín utkání: 
RP2 1. kolo Častolovice „D“ - Prorubky 
RP3 „B“ 1. kolo Solnice „B“  - Vrbice 
RP3 „B“ 20. kolo Olešnice „C“  - Rokytnice v Orlických horách „D“ 
Výše uvedené změny jsou zaneseny na STIS. 

 
K dnešnímu dni je rozlosování uvedené na stránkách STIS a lze jej považovat za oficiální. Případné další 
změny si zajišťují zúčastněná mužstva dle rozpisu dlouhodobých soutěží: 

1.1.1. RP1  
http://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?id=2199&rocnik=2016&oblast=420607 
 
1.1.2. RP2  
http://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?akt=&id=2353&rocnik=2016&oblast=420607 
 
1.1.3. RP3 „A“  
http://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?akt=&id=2354&rocnik=2016&oblast=420607 
 
1.1.4. RP3 „B“  
http://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?akt=&id=2355&rocnik=2016&oblast=420607 
 
 

1.2. Povinné předehrávky 
STK upozorňuje na sehrání utkání dvou družstev z jednoho oddílu v rámci jedné soutěže do začátku 
sezóny tj. do 7. 10. 2016. 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“ 
RP1 TTC Lhoty u Potštejna „B“   a  TTC Lhoty u Potštejna „C“ 
RP2 Sokol Častolovice „C“  a  Sokol Častolovice „D“  
RP3 „A“ 1.FC Rokytnice v Orl. h. „B“  a  1.FC Rokytnice v Orl. h. „C“ 
RP3 „B“ 1.FC Rokytnice v Orl. h. „A“  a  1.FC Rokytnice v Orl. h. „D“ 
 
Po dohodě v oddíle nahlaste termíny daných utkání na mail: tomasmalik1@seznam.cz 
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1.3. Termínová listina 
Kompletní termínová listina RSST RK bude vydána po následující schůzi VV, která se uskuteční během 
října 
 
začátek 1. poloviny 7. 10. 2016   konec 1. poloviny 16. 12. 2016 
začátek 2. poloviny 13. 1. 2017   konec 2. poloviny 31. 3. 2017 
 
-náhradní termíny: 23. 12. 2016 a 3. 3. 2016 
-termíny play-out: (11. celek RP1 a 2. celek RP2): 7. 4. a 14. 4.2016 
-termíny případné kvalifikace o účast v RP3 a RP4 mezi pátými (případně šestými) celky z obou skupin 
RP3: 7. 4. a 14. 4.2016 
-poznámka: všechny uvedené termíny jsou páteční úřední hrací dny, je nutné přihlídnout k hracímu dni 
domácího družstva 
 
 

1.4. Evidenční seznam a soupisky stav k 27. 9. 2016 
1.4.1. Evidenční seznamy: všechny evidenční seznamy byly schváleny 

 
1.4.2. Neschválené soupisky: 

1.4.2.1. RP1:  KPST Záhornice 
1.4.2.2. RP3 „A“: KPST Záhornice „B“ 
1.4.2.3. RP3 „B“: KPST Záhornice „C“ 

  
Od 10. 8. 2016 je možné přes centrální registr zadávat soupisky družstev na sezónu 2016-2017. Po vytvoření 
soupisky v centrálním registru je nutné, aby oddílový správce registru soupisku potvrdil (z šedé ikony 
se stane oranžová), teprve poté je umožněno jí schválit prostřednictvím STK RSST RK (z oranžové 
ikony se stane zelená) !!! 
 
Zároveň upozorňuji, že je nutné soupisky sestavovat dle soutěžního řádu. Tzn. od žebříčkově nejlepšího hráče 
po žebříčkově nejhoršího. Možnosti pro sestavování soupisek jsou upřesněny rozpisem soutěže a článkem 330 
soutěžního řádu. 
 
1.5  Konec platnosti registrací = nutnost aktualizace fotografií v Registru ČAST 
Upozorňuji všechny, že je vzhledem ke končící pětileté lhůtě platnosti registrací je nutné vyměnit 
(aktualizovat) fotografii u těch hráčů, kteří si ji v uplynulých pěti letech nevyměnili, či se nově 
nezaregistrovali. Výměna probíhá prostřednictvím registru ČAST, v žlutém menu přes „přihláška k registraci“ 
a poté „obnova registrace“. Hráčům, kterým končí platnost registrace k 1. 10. 2016 a svoji fotografii 
nevymění, skončí platnost registrace a na základě toho bude zneplatněna soupiska, bez které nelze k utkání 
nastoupit. Případné důsledky budou řešeny dle soutěžního řádu. 
 
1.6  Nový článek 330.25 soutěžního řádu 

= povinnost hráče základu mužstva odehrát minimálně jedno utkání v první polovině soutěže.  
Hráč základu družstva, který neodehrál v 1. polovině základní části alespoň jedno utkání, bude pro zbytek 
soutěže zařazen na poslední místo na soupisce (poslední místo za hráči, kteří jsou členy oddílu a hráči na 
hostování – před hráče na střídavý start).  
Pro splnění podmínky odehrání utkání je potřeba nastoupení v základní sestavě na dvouhry a dohrání všech 
svých zápasů v utkání (bez vlastní kontumace, bez odstoupení, bez vystřídání).  
Nový základ družstva vznikne posunutím hráčů na soupisce, příp. je možno využít povolené změny pořadí 
podle čl. 330.04 nebo 330.10. Hráč přesunutý ze základu družstva, nemůže být doplněn na soupisku žádného 
dalšího družstva oddílu.  
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Řídící svaz upozorní na vzniklý stav po odehrání 1. poloviny základní části a zneplatní ve STISu příslušnou 
soupisku (případně i navazující soupisky). Oddíl je povinen provést změnu soupisek dostatečně předem, před 
prvním utkáním kteréhokoli družstva, jehož soupisky se tato změna týká. 
 
1.7  Mailový adresář na sezónu 2016-2017 
Toto jsou poslední zprávy rozeslané na mailový adresář, který byl využíván v sezóně 2015-2016. V případě 
požadavků na přidání / odebrání mailových adres v rámci vašich oddílů mi napište obratem. Mailové zprávy 
budou v sezóně 2016-2017 dostávat všichni vedoucí mužstev startujících v okresních soutěžích, stejně tak Ti, 
kteří budou nahlášeni z jednotlivých oddílů. Děkuji Vám za spolupráci. 
 
1.8  Míčky v sezóně 2017-2018 
Konference RSST Rychnov nad Kněžnou neodsouhlasila přechod na plastové míčky od sezóny 2017-2018. O 
dalším vývoji v této věci se tedy bude hlasovat až na konferenci RSST Rychnov nad Kněžnou v září 2017. 
V sezóně 2016-2017 se hraje míčky celuloidovými!!! Zajistěte si dostatečné množství pro hladký průběh této 
sezóny!!! 
 

2. Změny ve struktuře okresních soutěží od sezóny 2017-2018 
Konference RSST Rychnov nad Kněžnou dne 16. 9. 2016 schválila následující změnu v rámci struktury 
dlouhodobých soutěží RSST Rychnov nad Kněžnou.  
Od sezóny 2017-2018 budou dlouhodobé soutěže hrány v následujícím schématu: RP1 (12 mužstev), RP2 (12 
mužstev), RP3 (50% nebo více jak 50% z přihlášených mužstev do RP3 a RP4) a RP4 (50% nebo méně jak 
50% z přihlášených mužstev do RP3 a RP4). 

 
Komentář: Za stávajícího počtu by v letošní sezóně hrálo RP3 11 mužstev a RP4 10 mužstev 
O tom, která mužstva budou v sezóně 2017-2018 hrát RP3 a která RP4 bude odvislé na základě přihlášek. 
Předpokládané schéma pro sezónu 2017-2018 je následující: RP3 by pak v sezóně 2017-2018 hrály dva 
sestupující z RP2 a první čtyři mužstva z každé skupiny RP3. Pátá mužstva z každé skupiny RP3 by sehrála 
dodatečnou kvalifikaci o jedno místo v RP3 pro sezónu 2017-2018. Vítězné mužstvo této kvalifikace by 
doplnilo RP3 na konečný počet 11 mužstev. 
RP4 by pak v sezóně 2017-2018 hrála následující mužstva: porážený pátý celek z kvalifikace o RP3, mužstva, 
která se v obou skupinách RP3 umístila na šestém až desátém (jedenáctém) místě konečné tabulky RP3, 
případně další přihlášené mužstvo.  
V případě více jak jednoho nově přihlášeného mužstva by pak kvalifikaci o účast v RP3 odehrála šestá 
mužstva z obou skupin RP3. Pátá mužstva konečných tabulek obou skupin RP3 by byla automaticky zařazena 
do skupiny RP3 pro sezónu 2017-2018. 

  
3. Schválené přestupy v rámci RSST Rychnov nad Kněžnou 7. 9. – 27. 9. 2016 
Pořadí Druh  ID / Jméno  Kategorie  Z oddílu  Do oddílu  Schválen  

1 
P 

60899Málek Ji ří nejml.  
 starší žáci 

ročník 2002 
Sportovní klub Dobré  TJ Jiskra Holice  

19.09.2016 22:22 
KSST Kralovéhradecký 

2 
P 

60038Bečička Lubomír  
 muži 

ročník 1951 
SK Led říček 
Bartošovice  

1. FC Rokytnice v Orlických horách  

22.09.2016 18:38 
RSST Ústí nad Orlicí 

3 
V 

40927Pícha Aleš  
 muži 

ročník 1992 
TJ Sokol Ho řovice  Sportovní klub Vršovan Vod ěrady  

26.09.2016 17:31 
RSST Rychnov nad 

Kněžnou 
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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 

 
4. Přílohy 
Usnesení konference RSST Rychnov nad Kněžnou ze dne 16. 9. 2016 

 
V Praze, 27. 9. 2016         Za VV Tomáš Malík 
           sekretář RSST RK 


