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ROZPIS SOUTĚŽÍ RSST VYŠKOV PRO SEZÓNU  2019 - 2020 

1.  Řízení soutěží  : Soutěže řídí  VV RSST Vyškov 

   OP -   Ján Frimmer  - 603783831 (jan.frimmer@seznam.cz) 

   OSI -   Jaromír Flössler - 602216395 (jaromir.flossler@rehau.com) 

   OSII -  Zdeněk Daněk - 737237054 (zdenek.danek@susjmk.cz) 

   OSIII -  Ladislav Zubal  - 602809551 (lada.zubal@seznam.cz) 

   OSIV, ŽL  -Viktor Kalousek - 732841260 (vikingkalous@seznam.cz) 

 

2. Pořadatel :  Družstvo, které je uvedeno v rozlosování soutěže na 1. místě 

 

3. Termíny :  Dle kalendářního plánu rozlosování jednotlivých soutěží 

 

4. Místo :  Hrací místnost pořadatele uvedená v přihlášce do soutěže 

 

5. Předpisy :  Hraje se dle platných pravidel stolního tenisu , novelizovaného soutěžního  

   řádu a rozpisu soutěže 2019 - 2020 

 

6. Systém soutěží:  OP   12 družstev 

   OSI  12 družstev 

   OSII  12 družstev 

   OSIII  12 družstev 

   OSIV  12 družstev 

   ŽL  18 družstev   

   OP, OSI, OSII, OSIII, OSIV se hraje 2-kolově každý s každým,  systémem  4-

   členných družstvech na 18 zápasů.  

   Vítězné družstvo  soutěže  OP získá titul přeborníka okresu družstev v  

   kategorii muži a má právo přímého postupu do krajské soutěže II.  

   ŽL se hraje systémem 3-členných družstev, ve dvou skupinách dle  

   rozlosování. 

   Po odehrání poloviny soutěže bude rozdělení do 2 skupin dle výkonnosti. 

   1.skupina o vítěze ŽL, 2.skupina o umístění.  

   První 4 družstva žáků z obou skupin postoupí přímo do skupiny o vítěze 

   ŽL. Do skupiny o vítěze ŽL dále postoupí lepší družstvo z  5. místa ve 

   skupině /dle počtu získaných bodů, lepšího skóre nebo případně bude 

   postupující družstvo určeno losem/  

   Do skupiny o umístění budou zařazena družstva, které nepostoupila do 

   skupiny o vítěze ŽL. 

   Vítězné družstvo ŽL nepostupuje do vyšší soutěže, ale získává titul  

    přeborníka okresu družstev v kategorií mládeže. 

 

7. Postupy a sestupy: Dle SŘ - postupuje minimálně 1 družstvo a sestupují minimálně 2 družstva 

 

8. Podmínky soutěží:  Vedoucí družstva před zahájením utkání je povinen na vyžádání soupeře 

   předložit schválenou soupisku.  
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   Každý oddíl musí mít vyškoleného rozhodčího licence K.  

   Utkání může být odehráno pokud nastoupí za každé družstvo min. 3 hráči v 

   soutěžích mužů a nejméně 2 hráči v Žákovské lize. 

 

9. Hrací dny a začátky utkání: Sobota v 16.00 hodin, neděle v 09.00 hodin pro soutěže mužů. 

   Hrací den ŽL sobota nebo neděle. Začátek utkání v 08.00 hodin. 

 

10. Teplota herny: minimálně 15°C maximálně 25°C 

 

11. Vrchní rozhodčí: Zajišťuje pořadatel , rozhodčí  ke stolům určuje vrchní rozhodčí (střídavě 

   jeden z domácího družstva a jeden z hostujícího družstva) 

 

12. Míčky:  Soutěže řízené RSST Vyškov, z.s. v sezóně 2019-2020 se budou hrát s  

   plastovými  míčky značky Joola Flash40+*** . Míčky jsou schválené ITTF. 

 

13. Zápisy o utkání: Vyplňovat symboly:  ( / )  - vítěz zápasu,  ( - ) poražený 

   Oskenovaný nebo ofocený zápis o utkání zašle vedoucí pořádajícího družstva 

   nejpozději do 48 hodin na email:  vikingkalous@seznam.cz 

   Vedoucí pořádajícího družstva  je povinen originál zápisu založit pro případ 

   kontroly  nebo vzniklým nesrovnalostem po celou sezónu. 

   U hráčů uvádět příjmení a jméno u prvních čtyř utkání a u čtyřher pokud 

   je nutné rozlišit hráče ze soupisky. 

 

14. Hodnocení:  Vítězství - 3 body, remíza - 2 body, prohra - 1 bod, kontumace - 0 bodů 

 

15. Kontumace: Za 4 kontumační prohry je družstvo automaticky vyloučeno ze soutěže. 

   Pokud dojde k neoprávněnému startu hráče, utkání  vyhraje kontumačně 

   soupeř 18: 0 (v žákovské lize 10:0) a družstvo, které kontumačně prohrálo 

   nezíská žádný bod.   

 

16. Zařazení žen a dívek:  Ženy a dívky je možné zařazovat do soutěží mužů a dívky do soutěže  

   mládeže.  

 

17. Žebříčky:  Pro sestavování soupisek družstev a při  nasazovaní jednotlivců při okresním 

   přeboru mužů a žen je základním dokumentem regionální žebříček ELO- muži

   sestavený pro sezónu 2019-2020. 

   Pro sestavení soupisek  družstev mládeže,  nasazování  jednotlivců při  

   okresních  přeborech v jednotlivých kategoriích mládeže a pro turnaje  

   mládeže pořádané v rámci RSST je základním dokumentem regionální  

   žebříček ELO - mládež sestavený pro sezónu 2019-2020. 

   Oddíly,  které mají družstva v soutěžích řízených JmSST Brno se podřídí  jeho 

   pokynům. 

 

18. Nominace na KP:     Na základě výsledků okresních přeborů bude provedená VV RSST Vyškov 

   nominace jednotlivců na KP po jednotlivých kategoriích v souladu se  
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   stanovenými kvóty JmSST. Oddíl, kterého hráč bude reprezentovat RSST 

   Vyškov na KP v jednotlivých kategoriích mládeže obdrží jednorázovou dotaci. 

   (viz. čl. 26 - Dotace) 

 

19. Přestupní termín: 15. 5. 2019 - 14. 2. 2020 

 

20. Evidenční seznam : Oddíl aktualizuje evidenční seznam svých členů v REGISTRU ČAST. 

   Aktualizace bude možná po zpřístupnění  Registru na sezónu 2019 - 2020 

   odpovědným funkcionářem ČAST. Termín bude všem oddílům nahlášen. 

   Po aktualizaci evidenčního seznamu je oddíl povinen zaplatit    

   stanovenou částku na účet RSST Vyškov :  

   Č. účtu: 250760766/0300 VS: uvádět dle přiložených pokynů 

   Tyto pokyny platí pro oddíly, kterých oddíly hrají pouze soutěže řízené RSST 

   Vyškov. 

   Oddíl , u kterého alespoň 1 družstvo hraje soutěž řízenou  JmSST  provádí 

   platby na účet  JmSST. 

 

21. Soupisky :  Termín pro zpracování soupisek v elektronické podobě na REGISTRU  

   ČAST je do 31. 8. 2019. Odpovědný funkcionář oddílu, který má  

   přístupový kód pro vstup do Registru může konzultovat zpracování  

   soupisek s členem VV RSST Viktorem Kalouskem (732 841 260) 

 

22. Věkové kategorie:  dorostenci   1. 1. 2002 - 31. 12. 2004 

   starší žáci     1. 1. 2005 - 31. 12. 2006 

   mladší žáci   1. 1. 2007 - a mladší 

 

 

23. Zahájení sezóny: Soutěže začínají  5. 10. 2019.  

   Oddíl,  který má v jedné soutěží více družstev je povinen odehrát utkání 

   těchto družstev do termínu zahájení sezóny. 

 

24. Předehráni utkání nebo odložení utkání: 

   Změna termínu předehrávaného utkání je možná po domluvě vedoucích 

   družstev bez povinnosti  oznámení řídícímu soutěže. Změna termínu  

   odloženého utkání musí být nahlášena žádajícím družstvem řídícímu příslušné 

   soutěže a žádanému družstvu nejpozději 3 dny před termínem kola. Odložené 

   utkání  musí být odehráno nejpozději do 14 dnů od plánovaného termínu. 

   Družstvo, které bylo požádáno o změnu termínu , navrhne 2 termíny pro 

   odehrání  utkání, přičemž 1. navržený termín může následovat až po 48 

   hodinách od původního termínu . Mezi  1. a 2. navrženým termínem musí  

   být minimální doba 6 dnů.  

   Žádající družstvo musí potvrdit  1 z navržených termínů.   

   V případě, že žádající družstvo nepotvrdí ani jeden z navržených  

   termínů a nedojde k dohodě,  bude utkání  kontumováno v neprospěch 

   žádajícího družstva.  
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   Komunikaci o změně termínu utkání je nutné provádět primárně emailovou 

   korespondenci mezi  vedoucími oddílů a v kopii zasílat řídícímu příslušné 

   soutěže. 

   V případě neúčasti družstva žáků ve stanoveném termínu ŽL, je možné  

   utkání předehrát nebo odehrát utkání do 14 dnů po dohodě družstev.  

   O změně termínu odloženého utkání musí vedoucí pořádající ho družstva 

   informovat řídícího soutěže ŽL. 

       

25. Účast na OP:  Každý oddíl RSST Vyškov je povinen zúčastnit se minimálně   

   jednoho okresního přeboru v kterékoli z kategorií mladší žáci, starší žáci, 

   dorostenci, ženy  nebo muži.  

   V případě nesplnění této podmínky bude oddíl sankcionován pokutou dle 

   sazebníku pokut.     

    

26. Dotace RSST: 1500,-Kč od RSST Vyškov pro oddíl, který uspořádá  turnaj pro mládež v 

   souladu s podmínkami pro udělení dotace.   

   500,-Kč od RSST Vyškov pro oddíl, který  organizuje a řídí soutěžní  kolo ŽL 

   500,-Kč od RSST Vyškov jednorázově pro oddíl za reprezentaci RSST Vyškov 

   na KP v  jednotlivých kategoriích mládeže 

   500,-Kč od RSST Vyškov pro oddíl, který organizuje a řídí přebory okresu v 

   jednotlivých kategoriích muži, ženy, dorostenci, starší žáci a mladší žáci 

 

27. Přihlášky do soutěží pro sezónu 2020-2021:  

   Přihlášky do soutěží pro sezónu 2020-2021 zaslat na VV RSST do 10. 6. 2020 

   na emailovou adresu:  jaromir.flossler@rehau.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předseda STK     Předseda VV    Sekretář VV 

Ján Frimmer                             Ladislav Zubal    Jaromír Flössler 


