Regionální svaz stolního tenisu
KOLÍN
vypisuje
Regionální soutěž družstev mužů
ve stolním tenisu 2014/2015
1.

Řízení soutěží
Regionální soutěže (RS) řídí Regionální svaz stolního tenisu (RSST)

2.

Soutěžní třídy (čl. 301 SŘ)
V regionu Kolín se hrají soutěže ve třech soutěžních třídách:
RP - regionální přebor
RS1 – regionální soutěž 1. třídy
RS2 – regionální soutěž 2. třídy

3.

Start žen (čl. 303.02)
VV RSST upravuje bod g tohoto článku takto:
Ženy mohou startovat v soutěžích pouze za předpokladu, že nejsou členkami základu družstva žen v 1. lize a
extralize.

4.Postupy a sestupy se řídí čl. 311 SŘ
V rámci udržení vyrovnaného počtu družstev v jednotlivých soutěžních třídách stanovujeme tabulky postupů a
sestupů v souladu s čl. 311 SŘ z důvodu, aby při losování mohlo být vyhověno požadavkům družstev hrát utkání proti
sobě napříč všemi soutěžemi takto:
Tabulka postupů a sestupů je počítána ze současného počtu družstev ve všech regionálních soutěží – tj.
v sezóně 2014-2015 je počet družstev 35.
Varianta 1 – Vítěz RP (ani případný náhradník) nepostoupí do KS
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Postupující a sestupující místa v konečné
tabulce

z KS 2

- pokud nesestoupí žádné družstvo KS, odehraje se kvalifikace družstev označených Q o právo účasti
v soutěži v RP a RS 1. třídy. Kvalifikace se odehraje v termínu 12. 9.2015. Rozpis KVALIFIKACE bude vydán po
ukončení krajských soutěží.
- při sestupu 2 nebo tří družstev z KS a bude mít právo účasti v regionálních soutěžích 37 resp. 38 družstev. Z důvodu, aby mohly být zachovány požadavky družstev na sudé a liché týdny nebo hrát pravidelně proti
sobě bez velkých pauz v některé ze soutěží, musí vzniknout čtyři skupiny o těchto počtech:
- při 37 družstvech RP-10 dr., RS1-9dr., RS2-9dr. RS3-9 dr.
- při 38 družstvech RP-10 dr., RS1-10 dr., RS2-9 dr., RS3-9 dr.

Varianta 2 – Vítěz RP nebo případný náhradník postoupí do KS
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Postupující a sestupující místa v konečné
tabulce

z KS 2

- pokud nesestoupí žádné družstvo KS nebo sestoupí jedno družstvo z KS, odehraje se kvalifikace družstev
označených Q o právo účasti v soutěži v RP a RS 1. třídy. Kvalifikace se odehraje v termínu 12. 9.2015. Rozpis
Kvalifikace bude vydán po ukončení krajských soutěží.
- pokud sestoupí dvě družstva z KS, postupují a sestupují družstva dle tabulky bez kvalifikace
- pokud sestoupí tři družstva z KS, celkový počet družstev bude 37. Z důvodu, aby mohly být zachovány
požadavky družstev na sudé a liché týdny nebo hrát pravidelně proti sobě bez velkých pauz v některé ze
soutěží, musí vzniknout čtyři skupiny o těchto počtech:
- při 37 družstvech RP-10 dr., RS1-9dr., RS2-9dr. RS3-9 dr.

5.

Pořadatel:
Pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva budou v losování uvedena na prvním místě (v
odvetách opačně).

6.

Místo:
Hraje se v hracích místnostech zúčastněných družstev. Teplota měřená nad středem síťky nesmí být nižší
než 15°C a vyšší než 25°C (pro regionální soutěže je povolena výjimka – nejnižší teplota měřená nad středem
síťky nesmí být nižší než 13°C). Hraje se povinně na dvou stolech. Hrací prostor a vybavení musí odpovídat „
Pravidlům stolního tenisu“ a „ Soutěžnímu řádu“.
Osvětlení hrací plochy – viz „Pravidla stolního tenisu“ platná od 1.11.2011 čl. 3.2.3.3, čl. 3.2.3.3.a, čl. 3.2.3.4.

7.

Povinnosti pořadatelů:
Povinnosti pořadatelů určuje čl. 336 SŘ
Upřesnění a doplnění:
Hlášení výsledků a odesílání zápisů o utkání:
Domácí družstvo vyplní zápis o utkání na webovém formuláři nejpozději do 24 hod po skončení utkání. Toto
se netýká utkání, která budou odehrána v neděli. Zde musí být výsledek nahlášen do pondělí 12:00 hod. U
odložených utkání musí být výsledek nahlášen ihned po skončení utkání telefonicky nebo sms a zadán
nejpozději druhý den po utkání do 12:00 hodin. U předehrávek platí nahlášení do 24 hodin po utkání.
Zápisy o utkání budou zasílány pouze elektronicky na e-mail rsstkolin@seznam.cz do 24 hodin po utkání.
Originál zápisu utkání uchovávejte do 30.6. v oddíle (klubu).
Zápis musí být čitelný!!! (pozor při focení mobilním telefonem).
Pokud bude v zápise o utkání proveden zápis o porušení SŘ, rozpisů soutěží apod., je družstvo povinno
odeslat originál zápisu na adresu vedoucího soutěže.

Odpovědnost za správné vyplnění jmen hráčů v zápise o utkání nesou podepsaní vedoucí družstev. Za
ostatní údaje (začátek a konec utkání, střídání, datum, označení kola, označení soutěže, teplota a jméno a
příjmení u podpisu vedoucích družstev) odpovídá pořádající oddíl (klub).
Nebude-li zřejmé, který hráč v utkání nastoupil, a nebude-li to možné ani dodatečně zjistit, bude zápas tomuto
hráči kontumován.
Oddíl musí mít funkční teploměr a uvést do zápisu o utkání teplotu při zahájení a na konci utkání.
Na požádání hostů se musí zajistit a na vhodné místo do hracího prostoru umístit mokrá tkanina na namáčení
obuvi.
8.

Termíny utkání (čl. 325 SŘ)
Soutěžní kolo RS probíhá od pondělí do neděle. Termíny utkání jsou pevně stanoveny (hrací den a čas
začátku utkání uvedou družstva v přihlášce do soutěže). Termíny utkání lze změnit pouze po schválení RSST
– bod 9 tohoto dokumentu.

9.

Předehrávky a odklady utkání
Předehrávka utkání – čl. 326.01 a 327.01 SŘ
Upřesnění: pořádající družstvo tuto skutečnost oznámí nejpozději dva dny před novým termínem utkání.
Odklady utkání – dle čl.326.02 SŘ
a) žádost o odklad utkání posílají vedoucí obou družstev nejpozději 24 hodin před řádně vylosovaným
termínem utkání na e-mail: rsstkolin@seznam.cz Součástí žádosti bude nový termín utkání potvrzený
vedoucími obou družstev, který již nebude možné změnit.
b) odklad NEBUDE povolen, pokud nebudou splněny podmínky uvedené v bodě 9a.
c) schválená odložená utkání podzimní části musí být odehraná do 31.12.2014, odložená utkání jarní části
musí být odehraná do 30.3.2015.

10.

Přihlášky do soutěží
Oddíly zašlou přihlášky svých družstev e-mailem na rsstkolin@seznam.cz nejpozději
do 31. 7.2014. Na přihlášku uveďte požadavky na los při účasti více družstev. Na přihlášku povinně vyplňte email organizačního pracovníka nebo osoby, která informace organizačnímu pracovníkovi předá.

11.

Soupisky
Oddíly zadají do 10. 9.2014 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 RSST Kolín (Marek Brunclík) a každé družstvo si samo
soupisku (s fotografiemi) vytiskne.

12.

Vklady do soutěží:
Vklady do regionálních soutěží jsou stanoveny takto:
RP
RS 1. tř.
RS 2. Tř.

500,- Kč za družstvo
300,- Kč za družstvo
200,- Kč za družstvo

13.

Úhrada nákladů:
Družstva startují na náklady svých oddílů (klubů).

14.

Předpis:
Hraje se podle tohoto rozpisu, „Soutěžního řádu stolního tenisu“ platného od 15. 5.2012 včetně všech
dodatků, „Pravidel stolního tenisu platných od 1.1.2006 a schválených změn“.

15.

Systém soutěží:
Všechny skupiny budou vylosovány dle Bergerových tabulek podle soutěže s nejvyšším počtem družstev.

Hrají čtyřčlenná družstva podle SŘ čl. 317.01
Sestavy družstev jsou volné. V základní části se hraje dvoukolově systémem každý s každým (všech 18
zápasů). Výsledky utkání budou v soutěžním ročníku 2014/2015 hodnoceny následovně:
Vítězství 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů a kontumační prohra -1 bod
16.

Určení pořadí:
Regionální přebor:
Po dohrání základní části odehrají družstva na 1. až 4. místě PLAY OFF. Vítězné družstvo získá právo
postupu do KS.
Pořadí na 5. - 10. místě je po dohrání základní části konečné.
Regionální soutěž 1. třídy:
Po dohrání základní části je v RS 1. třídy pořadí konečné.
Regionální soutěž 2. třídy:
Po dohrání základní části je v RS 2. třídy pořadí konečné.,

17.

Podmínky:
VV RSST schválil výjimku pro čl.331.03 SŘ takto: VV doporučuje družstvům nastoupit a odehrát celé utkání
v jednotných dresech.

18.

Čekací doba:
Čekací dobu určuje čl. 122a a 332 SŘ (striktně platí pro soboty a neděle).

19.

Losování:
Losování regionálních soutěží bude provedeno v první polovině září 2014 a je veřejné. Datum a místo konání
VH a losovacího aktivu budou včas upřesněny.

20.

Družstva oddílu (klubu) hrající ve stejné soutěžní třídě:
Oddíl (klub), který má ve stejné soutěžní třídě dvě a více družstev, musí mít odehrána všechna vzájemná
utkání do 31.10.2014. Po tomto termínu bude u neodehraných utkání provedena oboustranná kontumace.
Družstva jsou povinná nahlásit datum a čas odehrání (předehrávky) nejméně 48 hodin před utkáním na
rsstkolin@seznam.cz
Toto neplatí pro REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ 2. TŘÍDY. V této soutěži se hrají všechna utkání dle vylosování.

21.

Pokuty a postihy:
Popis
1.
Nenahlášení výsledku do termínu
2.

Neodeslání zápisu

3.

Nerozlišení jména hráče v zápisu

!!! Upozornění !!!
Při současném porušení bodu 1. a 2. se položky sčítají
za VV RSST Kolín
Marek Brunclík

Částka
50,-Kč za každé utkání
50,-Kč za pozdní zápis
50,- Kč

