ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU
KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍH O TENISU LIBERECKÉHO KRAJE, Z.S.
Bezová 359/8, 460 14 Liberec 13
IČO: 22895311, Česká spořitelna a.s, 2608251309/0800
http://liberec-kraj.stolni-tenis.webtra.cz/
Krajský svaz stolního tenisu Libereckého kraje, se sídlem v Liberci, vypisuje pro soutěžní ročník 2021/2022
dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.

Řízení soutěží:

Krajské soutěže družstev mužů řídí Krajský svaz stolního tenisu prostřednictvím vedoucího
soutěží Ing. J. Varclem, případně STK KSST LK.

2.

Pořadatel:

Pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva jsou uvedena ve vylosování na prvním
místě, v odvetném kole je tomu opačně

3.

Termín soutěží: Termíny utkání jsou uvedeny v rozlosování i v termínové listině

4.

Místo konání:

5.

Účastníci soutěží: Právo startu podle konečných výsledků ročníku 2019/2020, rozhodnutím VV KSST a převodů
soutěží mají níže uvedená družstva:

hraje se v hernách stolního tenisu (schválených). Adresa je vždy uvedena v příslušném adresáři,
a to podle údajů na přihlášce družstva. Schválení herny musí být provedeno elektronickou
formou v Registru ČAST po 1. 7. 2015.

Krajskádivize muži
1. Bižu Jablonec A
2. Jiskra Raspenava A
3. Sokol Vesec A
4. SKST Liberec F
5. Sokol Turnov A
6. Sokol \Jablonec n.J. A
7. Spartak Chrastava A
8. Jiskra Nový Bor A
9. Loko Depo Liberec B
10. SKST Liberec G
11. Loko Česká Lípa A
12. SKST Cvikov A

Krajský přebor 1. třídy
1. SKST Liberec I
2. Sokol Turnov B
3. Loko Česká Lípa B
4. KST Victory Liberec A
5. Jiskra Nový Bor B
6. Sokol Bratříkov A
7. TJ Doksy-Mimoň A
8
Sokol Semily A
9. Spartak Chrastava B
10. Jiskra Raspenava B
11. Bižu Jablonec B
12. SKST Liberec H
13. SK Jiřetín pod Bukovou A

Krajský přebor 2. třídy
1. Sokol Jablonec n.J. B
2. Sokol Nová Ves A
3. KST Victory Liberec B
4. SKST Liberec J
5. Jiskra Nový Bor C
6. Loko Česká Lípa C
7. Cvikováček Cvikov A
8. SKST Liberec K
9. Jiskra Železný Bor A
10. TTC Jablonné A
11. Sokol Turnov C
12. Jiskra Svor A

Převody (výměny) soutěží mohou proběhnout do 30. 6. 2021, včetně poplatku (1000,- Kč) dle SŘ. Omezení
pro převod družstev jsou dána Soutěžním řádem
V případě, že se nepřihlásí jedno družstvo do KP 1. třídy, nebude provedeno doplnění.
6.

Losování:

Provede STK na základě přihlášek a podle SŘ stolního tenisu, s přihlédnutím k rozpisu ligových
soutěží a požadavků jednotlivých klubů.

7.

Přihlášky:

Viz podmínky účasti

8.

Vklady:

V této sezoně se vklady u družstev, která se přihlásí do soutěže tak, jako v loňském roce –
neplatí!

9.

Úhrada nákladů : družstva startují na náklady mateřské TJ, resp. na náklady oddílu (klubu)

TECHNICKÁ A OSTATNÍ USTANOVENÍ
10. Předpis:
hraje se podle Pravidel stolního tenisu ČAST, Soutěžního řádu stolního tenisu ČAST a podle
ustanovení tohoto rozpisu pro ročník 2021/2022.
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Potahy na pálce musí být schváleny ITTF a nesmí být nedovoleně upraveny.
Hrací místnost musí být schválena vedoucím soutěže KSST Liberec. Schválení herny musí být
provedeno elektronicky v Registru ČAST po 1. 7. 2015. Minimální teplota v hrací místnosti
(měřeno u síťky na středu stolu) musí být nejméně 100C.
V krajských soutěžích se hraje s plastovými míčky, schválenými ITTF. Domácí družstva si
určí v přihlášce míčky, se kterými budou hrát. Změnu lze nahlásit od 16. 12. do 21. 12. 2021.
Tato změna platí pro druhou polovinu soutěže
11. Soutěžní třídy: mistrovské soutěže družstev mužů se hrají ve třech třídách – Krajská divize, KP1 třídy,
KP2. třídy.V jednotlivých třídách je 12 - 13 družstev.
12. Systém soutěží: Krajská divize muži- dvoukolově, každý s každým, čtyřčlenná družstva, každé utkání se hraje do
10 vítězného bodu (2 čtyřhry, dvouhry do 10 bodu). Vítěz se stává přeborníkem Libereckého
kraje a postupuje do 3. ligy, případně do kvalifikace.
KP 1. třídy – muži - dvoukolově, každý s každým, čtyřčlenná družstva, každé utkání se hraje do
10 vítězného bodu (2 čtyřhry, dvouhry do 10 bodu).
KP 2. třídy - muži - dvoukolově, každý s každým, čtyřčlenná družstva, každé utkání se hraje do
10 vítězného bodu (2 čtyřhry, dvouhry do 10 bodu).
V soutěžích družstev mužů se neprovádí losování, domácí družstvo má vždy tzv. nepravidelný los/A/ .
Jarní utkání družstev ze stejného oddílu (klubu) musí být sehrána ještě před zahájením soutěže (před 1. utkáním
příslušných družstev dané skupiny podle rozlosování). V podzimní části se hrají utkání podle rozpisu.
13. Podmínka účasti:
Přihlášky zadají družstva přímo do STIS nejpozději do 15.7.2021. V přihlášce musí být uveden hrací den a
hodina. Do daného termínu musí být vklady na účtu KSST. Platí pouze pro ty, kteří se nepřihlásí stejně
jako v minulé sezoně. Soupisky vloží kluby na STIS (Registr ČAST) do pátku 10.9. 2021.
Sestavení soupisek musí odpovídat platnému Soutěžnímu řádu stolního tenisu ČAST. Po kontrole a schválení
vedoucím soutěže budou soupisky zveřejněny na stránkách STIS. Případné změny soupisek musí být schváleny
vedoucím soutěže nejméně 1 den před utkáním (podle termínu ve STIsu).
Pro soupisky platí ustanovení Soutěžního řáduČAST
- čl. 330.25 - hráč na základu družstva musí odehrát v podzimní části všechny dvouhry alespoň v jednom utkání.
V opačném případě bude hráč zařazen na poslední místo soupisky a musí dojít ke změně základu družstva.
Viz článek SŘ (podrobný výklad STK ČAST na stránkách KSST LK a v novém SŘ)
- čl. 460.03 - hráč může mít v sezoně schválen pouze jeden střídavý start, a to do vyšší soutěže, než je na základu
družstva v mateřském oddíle
Pozor na ukončení platnosti elektronických registračních průkazů, které jsou starší 5 let (povinná výměna
fotografie). Registrace může být zrušena v Registru ČAST bez předchozího varování a krajský svaz toto nemůže
ovlivnit. Je povinností hráče a správce Registru v klubu vložit novou fotografii (od 1. 6. do 30. 6. volně, bez
dalšího omezení). Po tomto termínu je třeba provést obnovu registrace.
a) Klub musí mít alespoň jednoho kvalifikovaného rozhodčího s platnou licencí minimálně C. Podmínka platí již
před zahájením (1 utkání družstva klubu) i v průběhu celé soutěže. Platí i pro ligové kluby.
b) Každý oddíl (klub) musí mít zaregistrovány alespoň 4 aktivní hráče (podmínky určuje KM KSSTLK), kteří patří
do věkové kategorie mládeže (ročník 2004 a mladší). Hráč, aby byl považován za aktivního, musí splnit alespoň
jednu ze dvou možností. A) Nastoupit a odehrát alespoň jednu dvouhru v alespoň 50% utkáních v dlouhodobé
soutěži družstev dospělých. B) Zúčastnit se alespoň 3 krajských bodovacích turnajů mládeže Libereckého kraje
nebo krajských, případně okresních přeborů v sezoně 2021/2022. Při nesplnění tohoto předpisu je třeba uhradit
poplatek ve výši 500,- Kč. Plnění bude hodnoceno po skončení soutěží k 30. 5. 2022. Platí pro kluby, které mají
své nejvyšší družstvo v krajské soutěži.
c) Ve všech dlouhodobých soutěžích mužů mohou startovat ženy bez omezení. Platí i pro hráčky na střídavý start a
hostování. Podmínkou je dodržení pravidla, že hráčka může být maximálně na třech soupiskách dospělých (netýká
se střídavého startu).
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14. Zápisy o utkání: Posílají se ke kontrole nejpozději v první pracovní denpo utkání (dvojkole) e-mailem na
vedoucího skupin. Platí i pro utkání mimo řádný termín. Zápisy nelze zasílat poštou.
Pro všechny skupiny je vedoucí soutěží: Ing. Jan Varcl - j.varcl@seznam.cz
Každé domácí družstvo je povinno nahlásit výsledek v den druhého utkání po jeho ukončení formou:
a) SMS zprávou na telefon 728047790 nebo na j.varcl@seznam.cznejpozději do 30 minutpřípadně zadat přímo
na STIS, a to nejpozději do 120 minut po skončení druhého utkání
b) Zápisydo Registru ČAST (STIS) z utkání o víkendu (pátek - neděle), musí zadat domácí klub nejpozději do
neděle 21.00 hodin – nutné dodržet!. Utkání, která se hrají v týdnu (předehrávky), nejpozději první pracovní
den po utkání do 20.00 hodin.
Postihy za nesplnění této povinnosti jsou uvedeny v bodě 19.
Zápisy musí být vyplněny ve všech předepsaných kolonkách, zejména – hlavní rozhodčí, začátek a konec utkání,
herna, výsledek utkání, sety v utkání, vítěz, jednotlivé míčky v setech.
Pod podpisem vedoucího musí být uvedeno jméno tiskacími písmeny.
c) Zápis o utkání lze, po dohodě vedoucích obou družstev a se souhlasem vrchního rozhodčího, vyplňovat
elektronicky on-line přímo do registru ČAST. Vrchní rozhodčí může být zároveň v utkání hráčem. 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 vedoucíma
družstev, kteří potvrdí správnost svým přístupovým heslem do Registru ČAST. Vrchní rozhodčí potvrdí
správnost údajů jako poslední zadáním svého hesla na určeném místě v on-line zápise.V tomto případě se
nevyplňuje písemný zápis a není nutné výsledek hlásit dle a) ani d).
d) Zápis se vyplňuje minimálně ve dvou vyhotoveních s tím, že hostující družstvo obdrží kopii zápisu.
15. Rozhodčí: Vrchního rozhodčího zajistí vždy pořadatelský oddíl (klub). Vrchní rozhodčí utkání může být
současně startujícím hráčem. Zápis je třeba řádně vyplnit i s ohledem na případné řešení námitek a
protestů. Při námitce (protestu) jednoho z vedoucích družstev, musí být na zápisu vyjádření i druhého
vedoucího a vyjádření vrchního rozhodčího.
V utkáních krajské divize mužů musí domácí družstvo zajistit přítomnost rozhodčího s minimální
kvalifikací C, který bude přítomen po celou dobu utkání. Tuto povinnost může plnit i hráč domácího
družstva, nikoliv aktivní hráč hostujícího družstva.
16. Hrací dny: základní hrací doba pro DM, KP1 a KP2 je stanovena:
Pevný termín pro 1. utkání daného dvojkola je sobota 16-18 hod. druhý termín pro 2. utkání dvojkola
si oddíly vyberou z následujících možností. Vyjímky předem schvaluje STK.
a) pátek
- 18.30 – 19.30 hod
b) sobota
- 10.00
c) neděle
- 10.00 – 11.00hod.
Pozor na některé změny, které jsou dány účastí jiného družstva domácího oddílu (klubu) v
ligové soutěži. Důsledně sledujte rozlosování ve STISU, které je jediné platné (rozpis rozeslaný
před sezonou je pouze informační). V KP2 jsou hrací dny pátek a sobota.
Jestliže se hraje ve stejný den i druhé utkání, domácí klub může, po dohodě s vedoucím hostujícího
družstva, nahlásit dřívější začátek utkání vedoucímu soutěže a jednomu členu STK. Tuto SMS je
povinen vedoucí domácího družstva mít v mobilu do doby, než bude zápis o utkání schválen ve Stisu.
17. Změna termínu utkání:
Odklad utkání – lze povolit pouze v mimořádných případech a v souladu s ustanovením SŘ čl. 326,02. Nutno
projednat s vedoucím soutěže před řádným termínem(s výjimkou zásahu „vyšší“ moci).
Změna článku 326.02 Soutěžní řádu ČAST pro krajské soutěže:
Mistrovská utkání v krajských soutěžích lze odložit za následujících podmínek (změna platí pouze pro
podzimní část soutěží):
- žádost o změnu (dohrání) musí být podána vedoucímu soutěže nejpozději 2 dny před zahájením příslušného kola
(v sezoně 2021/22je oficiální začátek kola v pátek, žádost o změnu lze podat nejpozději do středy)
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- žádost je podána prostřednictvím e-mailu vedoucího družstva vedoucímu soutěže. V žádosti musí být uveden
náhradní termín – den, hodina a místo utkání. Schválení musí být prokazatelně doloženo souhlasem vedoucího
družstva soupeře (e-mail, telefon)
- vedoucí soutěže provede schválení a zápis do Registru ČAST
- odložené utkání musí být sehráno:
a) do neděle následujícího týdne, včetně
b) do oficiálního zahájení dalšího kola příslušné soutěže (příklad: jestliže by se další kolo odehrálo po jednom
týdnu a oficiální začátek kola by byl v pátek, pak musí být utkání odehráno do čtvrtka)
Z varianty a) a b) platí termín, který nastane dříve
Předehráni utkání: utkání je možno předehrát po vzájemné dohodě příslušných družstev. Předehráni utkání musí být
oznámeno vedoucímu skupinyprostřednictví e-mailu, nejméně 2 dny před konáním předehrávaného utkání, aby
změnu mohl zapsat na STIS.
Nenahlášení předehrávky - automatická kontumace domácího družstva a příslušná sankce podle
rozpisu(finanční postih + odečet bodů)
Vyhlášená epidemie je důvodem k odložení celého kola pouze v případě, že KHS výslovně nedoporučí konání
sportovních akcí. V případě nesehrání utkání z důvodu obecně vyhlášené epidemie, může STK snížit pokutu za
neodehrané utkání pouze v případě, že bude zrušení utkání prokazatelně předem nahlášeno soupeři a vedoucímu
soutěže nejpozději 24 hodin před plánovaným začátkem.

Omezení bude dle platných pravidel vlády v dané době, která VV (STK) bude upřesňovat výkladem
(nevíme, jak se bude situace vyvíjet).
18. Sankce: Při prokázání, že utkání nebylo prokazatelně sehrané, nebo při nenahlášení předehrávky, bude
družstvům odečteno6bodů a bude uložen finanční postih. Další postih může být řešen na základě
rozhodnutí Disciplinární komise, případné tresty se mohou týkat obou družstev.
Pokud v utkání nastoupí hráč neoprávněně (např. není na soupisce), kontumuje se celé utkání ve
prospěch soupeře (viz SŘ článek 334.01).
Při přestupcích proti ustanovení tohoto rozpisu, případně při jiných proviněních, bude postupováno podle SŘ
stolního tenisu a ustanovení tohoto rozpisu.
Krajský svaz stanovuje tyto základní finanční sankce:
a) Nezaslání či pozdní zaslání zápisů nebo výsledků(sms, e-mail)
120,- Kč
b) Nevyplněné utkání ve STISuv předepsaném termínu
200,- Kč
c) Neodehrané utkání - předem nahlášeno vedoucímu soutěží a družstvu soupeře nejméně 24 hodin před
řádným začátkem utkání
1000,- Kč
Neodehrané utkání - předem nehlášeno nebo pozdě nahlášeno
1500,- Kč
d) Porušení či nedbání předpisů o manipulaci se soupiskami družstev
max. 600,- Kč
e) Nesplnění povinností účastníka soutěže
max. 1000,- Kč
f)
Ostatní přestupky
max. 600,- Kč
g) Odstoupení (vyloučení) družstva ze soutěže (nesplnění povinnosti účastníka soutěže) -max. 2000,- Kč
h) Nenahlášená předehrávka
max. 2000,- Kč
i)
Prokazatelně nesehrané utkání a podvod při vyplňování zápisu
2000,- Kč
j)
Nepřítomnost rozhodčího minimálně s licencí C (krajská divize)
100,- Kč
Finanční postih a další sankce schvaluje STK KSSTLK na doporučení vedoucího soutěže.
Při hrubém porušení Soutěžního řádu ČAST a tohoto rozpisu může být předáno Disciplinární komisi KSST LK
Pro jedno utkání, ve kterém došlo k více porušení předpisů, bude stanovena jedna, nejvyšší finanční sankce.
Jestliže nebude pokuta uhrazena v termínu, bude pokuta navýšena na dvojnásobek a družstvu bude podmíněně
zastavena činnost, v případě neuhrazení zvýšené pokuty v novém termínu bude činnost družstva zastavena
nepodmíněně, až do doby uhrazení.
19. Kontrola dokladů:
Vrchní rozhodčí je povinen provést kontrolu dokladů závodníků, kteří budou v utkání startovat dle „Soutěžního
řádu stolního tenisu, včetně elektronické soupisky družstva.
Předmětem kontroly jsou tyto náležitosti:
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Ověření totožnosti hráčů, pokud je hráč uveden na soupisce „RP – papírový registrační průkaz“, při nesplnění
náležitosti, nesmí závodník k utkání nastoupit – při nedostatečném počtu závodníků se utkání nehraje
Pokud dojde ke sporným případům (pochybnost o totožnosti), provede se o tom záznam do zápisu s prohlášením
vedoucího družstva, že jsou nepředložené doklady v pořádku a poté se utkání hraje! Družstvo, jehož doklady
byly sporné, je povinno bez vyzvání do 48 hodin předložit všechny doklady ke kontrole vedoucímu soutěže.
20. Komisaři:
Na některá utkání budou vysláni komisaři. Práva a povinnosti komisařů jsou uvedeny ve Směrnici 1/2017.
Seznam komisařů bude vydán během září 2021.
21.

Postupy a sestupy:

Budou upřesněny po zveřejnění rozpisu ligových soutěží.
22. Kvalifikace o účast v KP 2. třídy
Pokud to situace dovolí, vítězové regionálních přeborů Liberec, Česká Lípa, Jablonec n/N. a Semily odehrají
dvoudenní společný turnaj (pro turnaj vytvoří vedoucí soutěží samostatný rozpis). Družstva na 1. a 2. místě
(případně pouze na 1. místě) postupují přímo do KP 2. třídy, družstva na dalších místech jsou náhradníkem.
Podmínka pro účast v kvalifikaci je, že hráč musí mít v dlouhodobé regionální soutěži odehráno alespoň 25%
utkání s tím, že hráč v daném utkání nastoupil,a odehrál,minimálně jednu dvouhru a alespoň v jednom utkání
odehrál všechny dvouhry (podmínku lze splnit i vdružstvu, které hraje nižší regionální soutěž (např. OP 2. třídy).
Míčky pro kvalifikaci budou plastové Joola Prime ***a dodá je KSSTLK
Podmínky pro kvalifikaci:
Podmínkou pro zařazení družstva z daného regionu do kvalifikace je řízení regionální soutěže prostřednictvím
Registru ČAST, včetně všech náležitostí (soupisky, adresáře, výsledky, tabulky, …), nahlášení družstva
příslušným regionálním svazem a přihláška družstva do kvalifikace k vedoucímu soutěží KSSTLK.
Kvalifikace se hraje turnajově za účasti vítězů regionálních přeborů. Místo pořádání turnaje určí VV KSST na
základě výběrového řízení. Pořadatel hradí hrací místnost (podmínkou je 5 stolů) a vrchního rozhodčího. Každé
družstvo je povinno zajistit rozhodčího k jednomu stolu, kde hraje (může to být i hráč). Turnaj bude odehrán ve
dvou dnech (víkend), první den se odehrají dvě utkání, druhý den jedno utkání. Čísla družstev ve skupině se určí
losem před zahájením turnaje. Utkání se hrají do 9. vítězného bodu (1 čtyřhra a dvouhry do 9. bodu). Další
upřesnění budou v rozpisu kvalifikace.
Soupisky pro kvalifikaci - platí ta soupiska, na kterou družstvo startovalo v dlouhodobé mistrovské soutěži (čl.
330.21). Hráč, který splní podmínku v nižší soutěži, však musí být i na soupisce družstva hrajícího OP1.
23. Námitky:

se podávají podle příslušného ustanovení Soutěžního řádu stolního tenisu

24. Sezona 2020/21 byla zrušena.
Schváleno VV KSST LK na návrh STK KSST LK
V Liberci dne 18. 4. 2021
Ing. Jiří Veselka
předseda KSST Libereckého kraje

Ing. Jan Varcl
předseda STK KSST Libereckého kraje

