
 

Brněnský spolek stolního tenisu, Langrova 819/6, Brno-Slatina       Brno  10. 8. 2020    

 
 

 

 

R O Z P I S 
 

 

            městských  soutěží  družstev  mužů  2020/2021 

 

 

A) Všeobecná ustanovení 
 

1. Řízení soutěží  : BSST prostřednictvím STK 

 

2. Pořadatel  : pořadateli jednotlivých utkání jsou oddíly, jejichž družstva jsou 

     uvedena v rozlosování na prvém, v odvetách na druhém místě 

 

3. Termíny  : září 2020 až duben 2021 dle rozlosování soutěže 

 

4. Místo   : hraje se ve schválených hracích místnostech zúčastněných 

     družstev. Hraje se povinně na dvou stolech, hrací prostor a  

     vybavení musí odpovídat „Pravidlům ST“ a „SŘ ST“. 

           

5. Přihlášky a soutěž.přísp.: Oddíly (kluby), jejichž družstva jsou oprávněna k účasti, vyplní  

      přihlášku do 15.6.2020 v registru ČAST v sekci klub – družstva 

      klubu – přihláška do soutěže. Současně družstva uhradí členský 

      příspěvek za každé družstvo v soutěži ve výši: 

       v  městském přeboru        600,- Kč 

městské soutěži I        600,- Kč 

 městské soutěži II        600,- Kč 

 městské soutěži III        600,- Kč 

   městské soutěži IV        600,- Kč 

  

B) Technická ustanovení 
 

6. Předpis  : hraje se dle platných Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu  

     včetně vydaných dodatků a ustanovení tohoto rozpisu 

 

7. Systém soutěží : hraje se ve skupinách každý s každým dvoukolově ve  

     čtyřčlenných družstev (SŘ čl.317.01) v plném počtu 18 zápasů 

     Městský přebor      –  jedna skupina o 14 družstvech 

     Městská soutěž I.třídy     –  jedna skupina o 11 družstvech  

     Městská soutěž II.třídy    –  jedna skupina o 13 družstvech 

Městská soutěž III.třídy  –  jedna skupina o 13 družstvech   

     Bodování: vítězství 4body 

       remiza  2body 

       porážka 1bod 

       kontumace 0bodů 

 

       8. Start žen  : je přípustný start žen s tímto omezením: 

      a/     hráčka nesmí být uvedena na žebříčku ČR do 60. místa  

              pro příslušné období 

      b/     hráčka základu ligového družstva žen může být uvedena  

              pouze na soupiskách MP a MS I 

      c/     hráčka hrající také soutěže družstev žen může být   

              uvedena na 3 soupiskách (ženy + muži)  

      d/     hráčka nestartující v soutěži družstev žen může být  

              uvedena na soupiskách mužů dle SŘ 

      e/     pro hráčky kategorie mládeže bod a/ neplatí 



  

       9.   Soupisky : Družstva zadají do 10.9.2020 do Registru ČAST soupisky 

svých družstev s údaji požadovanými v Registru. 

       Každé družstvo zodpovídá za oprávněnost zařazení svých hráčů  

     na soupisku a sestavení soupisky podle Soutěžního řádu.    

 

Zadané soupisky budou předsedou STK uzamčeny a každé 

družstvo si samo vytiskne soupisku s fotografiemi. Jestliže 

podle rozhodnutí vr. rozhodčího při utkání nebude fotografie 

aktuální nebo dostatečně kvalitní k posouzení totožnosti hráče, 

nebo nebude předložena soupiska, budou družstva a vrchní 

rozhodčí postupovat podle SŘ čl. 109.01 Poznámka 1 a čl. 

329.05 

Potvrzení o schválení soupisky bude vytištěno na schválené 

soupisce. 

 

   10. Postupy a sestupy : do KS II. postoupí z MP přímo vítězné družstvo 

       Postupy: v městských soutěžích první družstvo postupuje 

       do vyšší soutěže. 

      Sestupy: městský přebor - sestup družstev na 12.,13.,14.místě 

          městská soutěž 1 - sestup družstev na 10. a 11.místě 

          městská soutěž 2 - sestup družstev na 11.,12.,13.místě 

          městská soutěž 3 - sestup družstev na 11.,12.,13.místě 

                   (pokud bude MS 4) 

 Případné další postupy a sestupy jsou podmíněny postupy a 

sestupy ve vyšších soutěžích. 

 

     11. Rozhodčí  : utkání řídí zástupce domácího i hostujícího družstva nebo  

      rozhodčí přítomen na utkání (nehrající). Před začátkem  

      utkání určí družstva své zástupce, kteří budou společně 

      toto utkání řídit (pokud je přítomen rozhodčí, řídí utkání). 
 

    12. Míčky   : hraje se s plastovými míčky. Oddíl závazně pro všechna  

     družstva uvede míčky (značky a barvy), se kterými bude 

     hrát domácí utkání, na přihlášce do soutěže. Změnu míčků 

     je možné nahlásit na e-mail roman.janda@volny.cz k 1.1.2021 

 

    13.  Utkání družstev jednoho klubu:  utkání družstev téhož oddílu (klubu) musí být sehrána (obě) 

     nejpozději do 1.11.2020, započítána do tabulek a úspěšnosti 

     však budou až v termínu příslušného utkání dle rozlosování. 

 

     14.  Stoly   : na utkání musí být připraveny minimálně dva stoly a to stejné  

      značky a barvy.  

 

15.  Termíny utkání : dle rozlosování, hostující družstva se dostaví ve stanoveném 

 termínu do hrací místnosti pořadatele uvedené v seznamu 

 schválených místností. Při jakékoliv změně (dne nebo hodiny) 

 postupujte dle SŘ. Pokud nelze z jakéhokoliv důvodu sehrát  

 utkání ve stanoveném termínu, zásadně nežádejte odložení, ale 

 řešte věc vzájemnou dohodou o předehrání, příp. výměně 

 místa. Dohoda o předehrávce musí být nahlášena domácím  

  družstvem a potvrzena hostujícím družstvem nejméně 48 hodin 

 před začátkem předehrávky na e-mail roman.janda@volny.cz 

 nebo SMS na telefonní číslo 774206019. 

O odklad utkání může družstvo požádat písemně nebo emailem.   

O odkladu rozhodne komise STK, kromě podmínek uvedených 

v čl. 326.02 může být odklad povolen po splnění těchto 

podmínek:  
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- žádost o odklad byla podána nejméně 5 dnů před původním  

termínem utkání  

- byl zaplacen poplatek 200 Kč za projednání žádosti na účet  

BSST  

- odložené utkání bude sehráno nejpozději v nejbližším 

náhradním termínu  

- soupeř s odložením utkání i novým termínem souhlasí  

        

 16.   Hlášení výsledků: do 1 hodiny po skončení utkání zprávou SMS předsedovi STK 

na číslo 774 206 019 nebo e-mailem na roman.janda@volny.cz  

      

 17.  Zasílání zápisů  : nejpozději první pracovní den po utkání e-mailem na adresu 

 roman.janda@volny.cz do 12:00 hodin. V případě zaslání  

zápisu o utkání do 1 hodiny po skončení utkání, není potřeba 

hlášení výsledku dle bodu č.16 

  

    18.  Vyplnění zápisu : je povinností čitelně vyplnit všechny náležitosti uvedené v  

zápisu (název soutěže, označení družstev, datum, čas začátku a 

konce utkání, konečný výsledek – body, sety, vítěz …), uvádět 

jméno a příjmení všech startujících hráčů (včetně čtyřher), 

případně další rozlišení. V případě střídání je nutno tuto 

skutečnost zaznamenat do zápisu o utkání (označit střídajícího 

hráče před jeho jménem písmenem S). Za správně vyplněný 

zápis o utkání zodpovídá zástupce domácího i hostujícího 

družstva, kteří správnost zápisu potvrdí svými podpisy.  

Pokud na utkání bude přítomen rozhodčí (nehrající), bude 

zapsán v zápise, podpisem potvrdí správnost zápisu a je 

společně se zástupci družstev zodpovědný za zápis.       

Špatné či neúplné vyplnění zápisu bude pokutováno 

pořádkovou pokutou dle sazebníku pokut BSST. 

 

  19.  Vyplnění zápisu v Registru: je možné vyplnit zápis zástupcem domácího družstva přímo na 

stránkách registr.ping-pong.cz, výsledek utkání bude potvrzen 

STK po obdržení zápisu dle bodu č.17. Zápis se vyplňuje včetně 

míčků. V případě, že zápis bude vyplněn v registru do 24:00 

hodin v den konání utkání, není třeba zasílat SMS zprávu 

s výsledkem utkání. 

 

20.  Online zápisy:  v městských soutěží bude možno použít online zápisy o utkání. 

Tyto online zápisy musí být potrvzeny vedoucími obou 

družstev a vrchním rozhodčím utkání. Z tohoto důvodu musí 

mít každé družstvo alespoň jednoho vedoucího - 

registrovaného uživatele v Registru ČAST, doporučujeme 

však nejméně 2 členy družstva, a to do 10.9.2020. 

Registrován musí být i vrchní rozhodčí. V případě dotazů a 

nejasností ohledně online zápisů a registrace uživatelů se 

obracejte na vedoucího soutěží. Za zhotovení zápisu o utkání 

jsou zodpovědni domácí družstvo a vrchní rozhodčí. Vrchní 

rozhodčí vyplňuje elektronický zápis o utkání průběžně po 

každém odehraném setu přímo v Registru ČAST. Po ukončení 

utkání nechá vrchní rozhodčí ověřit správnost vyplněných údajů 

v on-line zápise oběma vedoucím družstev, kteří správnost 

potvrdí svým přístupovým heslem do Registru ČAST. Vrchní 

rozhodčí potvrdí správnost údajů zadáním svého hesla na 

určeném místě v on-line zápisu jako poslední. Písemné zápisy 

nebo přílohy potvrdí vedoucí družstev svými podpisy. V tomto 

případě již není nutno pořizovat a zasílat papírové zápisy o 

utkání. 
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21.  Ostatní náležitosti: je-li hráč v souladu s článkem 334.03 SŘ upozorněn na 

nesprávné hrací vybavení (zpravidla jde o pálku nebo oděv 

v nesprávné barvě), neprovede nápravu a s nesprávným 

vybavením nastoupí k zápasu/ům, je povinen umožnit  

rozhodčímu nebo soupeři provést fotodokumentaci tohoto 

nesprávného hracího vybavení. 

 

     22.  Přebornické družstvo:  v sezoně 2019/2020 nebylo vyhlášeno přebornické družstvo  

 

 

 

 

 

  

Radek Ječmínek   Petr Čampa    Roman  Janda 

           předseda   BSST       místopředseda BSST        předseda  STK  BSST 


