Rozpis mistrovské soutěže družstev
Regionální svaz stolního tenisu Příbram

Vypisuje
Mistrovskou soutěž mužů ve stolním tenisu pro období 2019 – 2020.
A. Všeobecná ustanovení
1. Řízení soutěže:

Soutěž řídí výkonný výbor regionálního svazu stolního tenisu prostřednictvím své
sportovně technické komise.

2. Pořadatel:

Pořadatelem jednotlivých utkání budou oddíly (kluby), jejichž družstva budou
rozlosování uvedena pro příslušná utkání na prvním místě(v odvetách opačně).

3. Termíny soutěže:

Termíny utkání budou uvedeny v rozlosování. Závazné začátky, které je možno
měnit pouze po dohodě soupeřů (hlášení utkání viz bod 15), budou uvedeny v
rozlosování.

4. Místo:

Hraje se v hracích místnostech zúčastněných družstev. Hraje se povinně na dvou
stolech. Jako domácí se považuje pořadatel zápasu. Teplota měřená u síťky stolu
nesmí být nižší než 15°C a vyšší než 25°C.

5. Účastníci :

RPI
Tatran Sedlčany D
SK Březnice D
SK Chraštice A
Tatran Sedlčany C
TJ Spartak Čenkov B
TJ Spartak Čenkov A
TJ Sokol Drahlín A
TJ Slavoj Obecnice C
TJ Sokol Příbram C
TJ Sokol Hluboš-Paseky A
SK Březnice C
TJ Sokol Voznice A

RPII
TJ Sokol Dom. Paseky B
TTC Příbram B
TJ Spartak Rožmitál C
TJ Sokol Drahlín B
TJ Klučenice
TJ Sokol Voznice B
TTC Příbram A
TJ Sokol Příbram D
TJ Slavoj Obecnice D
SK Březnice E
SK Chraštice B

6. Přihlášky:

Oddíly (kluby), jejichž družstva jsou oprávněna k účasti, zašlou přihlášku svých
družstev nejpozději do 12.srpna 2019 na adresu:
mail: dlouhy.j@seznam.cz, nebo vytvoří přihlášku ve STISU.
Termín přihlášek nutno dodržet.
V případě pozdního zaslání bude družstvo trestáno pořádkovou pokutou podle čl.
704.02 h) SŘ a to 50,- Kč za každý den.
V případě uvolnění míst v některé soutěži nebo nepřihlášení družstva
do 31.srpna 2019, budou zařazeni náhradníci.
Žádáme družstva, která mají právo startu a případně se nebudou
přihlašovat, aby toto oznámila co nejdříve na výše uvedenou adresu.

7. Losování:

Losování bude provedeno na aktivu oddílů(klubů).

8. Vklady:

RPI: 300,- Kč, RPII: 200,- Kč za každé družstvo.
Vklad se hradí nejpozději do 12.srpna 2019 bankovním převodem na konto
RSST Příbram, viz. níže. V případě pozdního zaslání bude družstvo trestáno
pořádkovou pokutou podle čl. 704.02 h) SŘ a to 50,- Kč za každý den.

9. Úhrada nákladů:

Doklad o zaplacení připojí oddíl(klub) k přihlášce. Bez úhrady vkladu a doložení
dokladu k přihlášce nebude družstvo přijato do soutěže.
Družstva se zúčastňují na náklady svých TJ (klubů).

10. Předpis:

Hraje se podle ,,Pravidel stolního tenisu”, ,,Soutěžního řádu stolního tenisu” a
podle ustanovení tohoto rozpisu.

11. Soutěžní třídy:

RPI, RPII

12. Systém soutěže:

V každé třídě se hraje dlouhodobě, dvoukolově; podrobnosti budou uvedeny
v rozlosování soutěže. Přebor mužů se hraje v čtyřčlenných družstvech podle
čl. 317.01 soutěžního řádu. Utkání se hrají na plný počet zápasů. Výsledky utkání
budou ve všech RP hodnoceny následovně: vítězství (3 body), remíza (1 bod),
prohra (0 bodů), kontumační prohra (-3 bod

13. Podmínky účasti:

a) Mistrovských soutěží družstev se mohou zúčastnit družstva oddílů se sídlem
v regionu, pokud nesoutěží ve vyšších třídách (v přeboru kraje nebo v ligových
soutěžích).
b)Pro závodní období 2018/19 neplatí v regionálních soutěžích ustanovení
čl. 331.03 SŘ.

14. Soupisky:

Oddíly zadají do 8. září. 2019 do registru ČAST soupisky svých družstev
s požadovanými údaji. Každé družstvo zodpovídá za oprávněnost zařazení svých
hráčů na soupisce a sestavení soupisky podle SŘ. Zadané soupisky budou
uzamčeny správcem registru pro region a každé družstvo si samo soupisku (s
fotografiemi) vytiskne. Potvrzení o schválení soupisky bude vytištěno na
schválené soupisce.

15. Povinnosti pořad.:

Povinnosti určuje čl. 336 SŘ.
Zadat kompletní zápis o utkání s výsledky hráčů (sady, míčky) do registru
ČAST nejpozději první pracovní den po utkání.
Povinností pořadatele je odeslání zápisu o utkání nejpozději první pracovní
den po utkání. Odeslání zápisu později nebo na jinou adresu bude trestáno
pořádkovou pokutou. Stejně tak nedodržení uvedeného formuláře zápisu
nebo jeho špatné nebo neúplné vyplnění bude trestáno (viz.tabulka níže).
Adresy na zasílání zápisů o utkání budou zveřejněny v adresáři. Pro
vyhotovení zápisu o utkání je pořadatel povinen zajistit formulář vydaný
ČAST. Prodej zápisových knih je na Se-ČAST, možno zaslat i poštou, určený
formulář je i na webových stránkách Stč.KSST a RSST.
Hlášení o změně v utkání se provádí v případě, že se utkání koná v jiné hrací
místnosti nebo v jiném termínu či čase, nežli je uvedeno v adresáři nebo
v rozlosování. Pořádající oddíl (klub) je povinen nejméně 4, nejvíce 14 dní
před utkáním ohlásit výše uvedenou změnu vedoucímu skupiny. Tuto změnu
musí vedoucímu skupiny potvrdit také hostující oddíl (klub). Dostaví-li se
komisař (člen VV, STK, pověřená osoba) k utkání, jehož změna nebyla takto
řádně oznámena, bude trestáno takto:
Pořádající družstvo: pokuta 800,- Kč, výlohy komisaře, kontumace utkání.
Hostující družstvo: pokuta 1000,- Kč, kontumace utkání.

16. Rozhodčí:

KR může delegovat vrchní rozhodčí pro všechny krajské soutěže, jinak platí čl.
338.01 SŘ. Rozhodčí ke stolům u všech krajských soutěží zajišťuje pořadatel.
Rozhodčím u stolu může být i nehrající hráč.

17. Komisaři:

Při utkáních bude prováděna kontrola komisaři, kteří budou vysíláni podle
rozhodnutí RSST (namátkově na náklady RSST) a podle žádostí oddílů (klubů)
stolního tenisu (na náklady žadatele).

18. Míčky:

Jakákoliv schválená značka, min. dvouhvězdičkové, pouze plastové.
Při utkání se smí použít pouze jedna značka a jeden typ míčků.

19. Námitky:

Podávají se podle čl. 114 SŘ.

20. Čekací doba:

Čekací dobu určuje čl. 123 SŘ.

21. Odklady utkání:

Odklady se řídí čl. 326 SŘ.

22. Postupy a sestupy:

Postupy a sestupy mezi přeborem kraje a přeborem regionu určuje postupový klíč
stanovený krajským svazem. Postupy a sestupy mezi RP určuje SŘ, tzn.
z 12členné skupiny postupuje vítěz a sestupují dvě družstva
Případný postup dalšího družstva je závislý na sestupech z KS.

23. Žebříčky:

Do žebříčku mužů regionu Příbram má právo na zařazení každý hráč, který
sehraje předepsaný počet zápasů v níže jmenovaných regionálních soutěžích, a
hráči zařazeni na krajském žebříčku Středočeského kraje. Těmi jsou: RP I-III.
V těchto soutěžích musí mít sehráno alespoň 50% zápasů. Jako nezařazený se
může do žebříčku dostat ten hráč, který sehraje nejméně 25% zápasů. Výsledky
W.O. se nebudou započítávat.
Pořadí hráčů bude stanoveno podle jejich procent úspěšnosti s přihlédnutím
k soutěžním třídám, ve kterých budou startovat. Přepočet mezi jednotlivými
soutěžními třídami bude stanoven takto:
- mezi RP I a RP II – 0.4
- mezi RP II a RP III – 0.2
Pořadí hráčů zařazených na krajském žebříčku Středočeského kraje bude
zachováno, a hráči regionálních soutěží budou zařazeni až za tyto hráče.

24. Účast žen:

Účast žen v regionálních soutěžích určuje čl. 303.02 SŘ.

25. Titul a ceny:

Vítězné družstvo v přeboru regionu získává titul ,,Přeborník regionu Příbram ve
stolním tenisu v soutěži družstev mužů pro rok 2019-2020”,družstvo obdrží
pohár.

26. Pokuty:

Obdrží-li družstvo pořádkovou pokutu, je povinno zaslat do určeného termínu na
adresu předsedy STK doklad o úhradě pokuty (příp. jeho fotokopii). V opačném
případě bude zastavena závodní činnost družstva, popř. oddílu.

Tabulka pokut
Chybně zapsané sady nebo sečtené sady
Nezadání zápisu do registru ČAST
Chybné datum, čas, jméno
Pozdní zaslání zápisu o utkání
Neoprávněný start hráče
Pozdě nahlášená nebo nenahlášená předehrávka

1.případ
upozornění
důtka
důtka
50,300,80,-

Nedostavení se k utkání

Ostatní prohřešky se budou řešit disciplinárních trestem, který určí STK.

2.případ
důtka
30,30,100,600,160,-

3.případ každý další
30,60,60,90,60,90,150,200,900,1200,240,320,důtka
Řeší STK

27. Účet: Číslo účtu – RSST Příbram : 249631684/0300
28. Variabilní symbol: 34 (stolní tenis)
29. Specifický symbol:
X X X X

X X X

X
účel platby

1 - odvody reg. Poplatků
2 - vklad do soutěže
3 - pokuty
4 - ostatní(školení, námitky, odvolání atd.)
5 - přestupy
6 - komise mládeže

evidenční číslo oddílu podle seznamu
kód okresu

3211

Seznam oddílů (klubů):
004
008
010
012
032
050
052

SK Březnice
Sokol Dom. Paseky
Sokol Drahlín
Sokol Hluboš
Slavoj Obecnice
Spartak Rožmitál
Tatran Sedlčany

058
062
069
070
082
138

Příklad: Spartak Čenkov odvod reg. poplatků

Sokol Voznice
TTC Příbram
TJ Klučenice
Jiskra Sádek
Spartak Čenkov
Sehaz Příbram

číslo účtu – 249631684/0300
var. symbol - 34
spec.symbol - 32110821

001 Sokol Příbram
002 SK Chraštice
Tyto dva oddíly uvedou místo čtyřmístného kódu okresu (3211) čtyři nuly (0000)
30. Každý oddíl musí uvést v přihlášce do soutěže kontaktní emailovou adresu.
Pokud ji oddíl nebude mít, zaplatí o 200,- Kč navíc ke vkladu za každé družstvo (poštovné).
31. Přeborník regionu pro rok 2018-2019: TJ Spartak Rožmitál B "GRATULUJEME"
32. www stránky regionálního sdruženi: www.pbpinces.net

V Příbrami dne 31.5.2019

Za VV regionálního svazu stolního tenisu Příbram

Jiří Dlouhý

