ČESKÝ POHÁR TŘÍČLENNÝCH DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN
VE STOLNÍM TENISE 2022
(31. ROČNÍK - 2022 - I. STUPEŇ)
www.stcstolnitenis.cz
1. Pořadatel
Soutěž řídí STK STSST. Pořadatelství utkání bude určováno takto (v pořadí a/ - d/):
a) družstvo z nižší soutěže – podle zařazení do soutěží 2021/2022,
b) družstvo z nižší soutěže v sezóně 2019/2020,
c) družstvo hůře umístěné v konečné tabulce soutěže 2019/2020,
d) při shodném umístění ve skupinách na stejné úrovni soutěže bude pořadatelem družstvo,
které získalo méně bodů, při rovnosti bodů družstvo s horším skóre.
2. Termíny
Budou určeny podle počtu přihlášených družstev. Základním hracím dnem je pátek. Každé
přihlášené družstvo si ale může v přihlášce určit pro pořadatelství jiný pracovní den. Začátky utkání
budou určovány v rozmezí 18:00 - 19:00 hodin. V případě, že bude chtít pořádající družstvo začít
utkání v jiný čas, bude muset předložit na adresu STK (viz bod 5) písemný souhlas hostujícího
družstva tak, aby STK měla tento souhlas před začátkem utkání.
3. Místo
Hraje se v hracích místnostech zúčastněných oddílů-klubů (dále jen „oddíl“) podle adresáře, který
bude vydán s rozlosováním; při skupinovém systému a pro finálový turnaj bude zveřejněno ve
Zprávách STSST. Hraje se povinně na dvou stolech. Stoly schválené ITTF nejsou vyžadovány.
Teplota měřená u síťky stolu nesmí být nižší než 15 °C a vyšší než 25 °C. Teplota v kterékoli části
hracího prostoru nesmí být nižší více než o 3 °C oproti teplotě měřené u síťky.
4. Účastníci
Všechna přihlášená družstva ze Středočeského kraje (včetně družstev z regionů). Účastník musí
mít vůči řídícímu svazu vyrovnané veškeré (zejména finanční) pohledávky. V opačném případě
nebude družstvo do I. st. Českého poháru přijato.
5. Přihlášky
Oddíly zadají přihlášku do systému STIS do 20.12.2021. Mailová adresa je povinná.
6. Losování
Provede STK STSST. Při losování bude přihlíženo ke vzdálenostem míst.
7. Úhrada
Družstva startují na vlastní náklady.
8. Vklady
Vklad do soutěže pro ročník 2022 je 100,- Kč.
Číslo konta je 209759421/0300. Variabilní symboly a další pokyny pro finanční operace v rámci
STSST najdete na:
https://stcstolnitenis.cz/wp-content/uploads/finance/ekonomicka-pravidla.pdf
9. Předpis
Hraje se podle tohoto rozpisu, platného Soutěžního řádu vč. schválených dodatků (dále jen SŘ) a

platných Pravidel stolního tenisu vč. schválených změn (dále jen pravidla).
10. Systém
Družstva hrají vylučovacím systémem (jednokolově). Počet kol a počet nasazených určí STK podle
počtu přihlášek. Soutěží tříčlenná družstva, utkání se hrají podle čl. 318.01 SŘ, všech 10 zápasů v
tomto pořadí:
1. čtyřhra
3. B – Y
5. B – X
7. C – Y
9. C – X
2. A – X
4. C – Z
6. A – Z
8. B – Z
10. A – Y
V případě nízkého počtu přihlášených může STK systém I. stupně změnit.
11. Postup
Vítězné družstvo postupuje vždy do dalšího kola. Při nerozhodném výsledku postupuje družstvo s
lepším poměrem sad, příp. míčků. V případě nerozhodného poměru bodů, sad i míčků sehraje
rozhodující zápas po jednom určeném hráči z každého družstva (určí vedoucí po dohrání 10.
zápasu).
Z I. stupně postupují:
a) při účasti v I.st. 15 a více družstev: 4 družstva
b) při účasti v I. st. 10 –14 družstev: 3 družstva
c) při menší účasti: 2 družstva.
Pozn.: Výjimečně (se souhlasem STK ČAST) může KSST nominovat 2 družstva i bez konání
I.stupně. Postupy v rámci I. a II. stupně určí a v rozpisech uvedou pořádající svazy.
12. Nasazení
Družstva budou nasazena podle umístění v sezóně 2019/2020:
a) v ligové soutěži, v případě potřeby
b) v DIVIZI, v případě potřeby
c) v KS 1. třídy, v případě potřeby
d) v KS 2. třídy.
Bude-li potřeba určit mezi stejně umístěnými družstvy různých skupin, bude rozhodovat počet
získaných bodů, případně i poměr zápasů.
13. Podmínky
Za družstvo může nastoupit každý řádně registrovaný hráč, který je uveden v registru hráčů ČAST,
příp. vlastní platný registrační průkaz ČAST. V I. stupni nemohou hrát hráči základů ligových
družstev 2021/2022. Hráči, kteří mají schválený střídavý start, mohou hrát za svůj mateřský oddíl
nebo za družstvo, ve kterém budou hrát na střídavý start mistrovskou soutěž. Start hráčů na
„hostování“ je možný. Start cizinců v utkání se řídí čl. 330.06 SŘ. Střídání hráčů v utkání je možné
podle SŘ jako při mistrovských utkáních. Při dodržení výše uvedeného je možný start žen v
družstvech mužů.
14. Soupisky
Oddíly zadají a potvrdí správcem oddílu do 15.12.2021 do registru ČAST soupisku (soupisky) svých
přihlášených družstev s požadovanými údaji. Pokud oddíl přihlásí jedno konkrétní družstvo (např.
„E“), nesmí být na soupisce tohoto družstva hráči základů všech vyšších družstev, která hrají
dlouhodobé mistrovské soutěže. Obdobně platí při přihlášení více konkrétních družstev (např. „D“,
„G“ a „I“). Každý hráč může být pouze na jedné soupisce. Při sestavování soupisek musí být
dodržena zásada, že součet pořadí hráčů základu družstva na soupisce vyššího družstva (A) nesmí
být vyšší než u dalšího družstva (B, C atd.). Pořadí hráčů v oddílu se řídí žebříčky. Soupisky
potvrzené správcem oddílu budou potvrzeny STSST a každé družstvo si samo soupisku (s
fotografiemi) vytiskne. Potvrzení o schválení soupisky bude vytištěno na schválené soupisce.

15. Míčky
Míčky pro utkání dodá pořádající oddíl ze schválených míčků ITTF.
16. On-line zadávání zápisu – povinné:
- pořadatel utkání je povinen zajistit zařízení pro zadávání on-line výsledků do Registru ČAST.
Výsledky budou zadávány v reálném čase (po každém setu, tj. vč. míčků) vrchním rozhodčím nebo
pověřenou osobou, popř. vedoucím domácího družstva
- doporučuje se zhotovit i 1 papírovou verzi zápisu, pro případ výpadku internetu nebo jiných
problémů
- zasílání zápisů o utkání (pouze v případě vyhotovení písemné přílohy): Budou-li v zápisu o utkání
zapsány jakékoli připomínky vrchního rozhodčího, příp. bude-li mít zápis přílohu, je pořadatel
povinen zaslat zápis vč. přílohy emailem na vedoucího dané soutěže první pracovní den po utkání
- v případě bezproblémového průběhu provedou vedoucí družstev správné zadání jmen a vyplnění
všech náležitostí a poté stvrdí svým heslem správnost zápisu, papírovou kopii pak nemusí posílat,
jen ji archivují do konce sezóny
- pořadatel utkání je povinen připravit pro utkání takové pomůcky, aby vrchní rozhodčí (popř.
vedoucí domácího družstva) mohl v případě potřeby vyhotovit přílohu zápisu o utkání a dvě kopie,
v případě technických problémů při zadávání zápisu o utkání do Registru ČAST i zápis o utkání.
V případě technických problémů s připojením do registru je povinností pořadatele vést zápis v
papírové podobě a odeslání nejpozději první pracovní den do 12:00 po utkání na e-mailovou
adresu vedoucího skupiny (s naskenovanou přílohou – ofocení zápisu pomocí mobilního telefonu
nebo fotoaparátu není přípustné) a vložení do registru nejpozději 4 hodiny po skončení utkání.
Nedodržení výše uvedeného zaslání zápisu nebo jeho špatné nebo neúplné vyplnění může být
potrestáno pokutou. Pořadatel je povinen ukládat originály zápisů v oddíle do konce června 2022.
Pořadatel je odpovědný za shodu originálu se zaslaným (naskenovaným zápisem).
16. Rozhodčí
Vrchního rozhodčího a rozhodčí ke stolům zajistí pořadatel.
17. Ceny
V I. stupni ČP obdrží diplom první čtyři družstva mužů a vítězné družstvo žen. Vítězná družstva
obdrží pohár.
18. Upozornění
a) Pokud se některé družstvo nedostaví k utkání bez předchozí omluvy STK a soupeři, hrozí mu
pokuta jako při podobném přestupku při mistrovské soutěži a 500 Kč soupeři.
b) Předehrávání utkání je možné po dohodě obou družstev a nepodléhá schválení STK. Žádáme
družstva, aby si vycházela maximálně vstříc při sjednávání utkání.
c) Odklady utkání nebudou povolovány. Výjimečný odklad může určit nebo povolit STK.
d) Kontrola registrace a totožnosti hráčů se provádí podle SŘ.
19. Schválení
Tento rozpis schválil VV STSST dne 8.11.2021
VV STSST si vyhrazuje právo v případě špatné situace s pandemií COVID 19 zrušit soutěž
Český pohár pro rok 2022.

Dne 8.11.2021

Josef Grill /předseda STK STSST

