DIVIZE ŽEN VE STOLNÍM TENISE 2019/2020
www.stcstolnitenis.cz
1. Řízení soutěží
Soutěže řídí Středočeský svaz stolního tenisu (dále jen STSST) prostřednictvím své sportovně
technické komise (dále jen STK). Webové stránky STSST: www.stcstolnitenis.cz.
Kontakt STK: Josef Grill, Dolní Stakory 53, 293 01 Mladá Boleslav nebo josef.grill@seznam.cz
2. Pořadatel
Pořadatelem utkání jsou oddíly-kluby (dále jen oddíl), jejichž družstva budou v rozlosování uvedena
na prvním místě.
3. Systém soutěží a hrací termíny
Systém soutěže a hrací termíny, příp. povinnosti pořadatelů budou upřesněny podle počtu
přihlášených.
4. Místo
Hraje se ve schválených hracích místnostech zúčastněných družstev. Každé družstvo musí mít
schválenou hrací místnost STK STSST. Minimální rozměry hracího prostoru pro jeden stůl jsou 9 x
4,5 m, výška je nejméně 2,85 m. Za splnění bodu 3.2.3.7. pravidel bude považováno tmavé pozadí
do výše min. 170 cm od podlahy. Teplota měřená u síťky 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. Herny budou schvalovány pomocí systému STIS. Každý oddíl zadá náležité údaje a vloží
nákres s rozměry bez jakýchkoliv překážek v prostoru.
5. Účastníci
Zúčastnit se mohou všechna družstva žen Středočeského kraje.
6. Přihlášky
Oddíly zadají přihlášku do systému STIS do 15.6.2019. STK bude zasílat zprávy na všechny maily,
které si družstva vloží do formuláře pro Newsletter STSST, který je dostupný na
www.stcstolnitenis.cz. Mailová adresa družstev je povinná. Termín přihlášek nutno dodržet.
7. Losování
Losování bude v září 2019. Termín bude sdělen dodatečně.
8. Vklady
Vklad do divize žen je 100,- Kč za každé družstvo. Vklad se hradí na účet STSST s uvedením
variabilního symbolu a to do 15.6.2019. Číslo účtu je 209759421/0300. Variabilní symboly a další
pokyny pro finanční operace v rámci STSST najdete na https://www.stcstolnitenis.cz/wpcontent/uploads/finance/ekonomicka-pravidla.pdf. Bez úhrady vkladu a schváleného platného
evidenčního seznamu nebude žádné družstvo přijato do soutěže.
9. Úhrada
Družstva startují na náklady svých TJ (klubů).
10. 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).
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11. Systém
Hrají tříčlenná družstva podle čl. 318.01 SŘ.
12. Soupisky
Oddíly zadají a správci oddílů potvrdí do 5.9.2019 do registru ČAST soupisky svých družstev
s požadovanými údaji. Každé družstvo zodpovídá za oprávněnost zařazení svých hráček na
soupisce a sestavení soupisky podle SŘ. Zadané soupisky budou uzamčeny STK a každé družstvo
si samo soupisku (s fotografiemi) vytiskne. Potvrzení o schválení soupisky bude vytištěno na
schválené soupisce.
13. Rozhodčí
Komise rozhodčích může delegovat vrchní rozhodčí pro tuto soutěž, jinak platí čl. 338.01 SŘ.
Rozhodčí ke stolům zajišťuje pořadatel. Rozhodčím u stolu může být i nehrající hráčka.
14. Komisaři
Při utkáních bude prováděna kontrola komisaři dle Směrnice STSST č. 2/2015.
15. Čekací doba
Čekací dobu určuje čl. 121 a 332 SŘ. STK upozorňuje, že pojem „vyšší moc“ bude v případě nastalé
situace podle čl. 332 vysvětlován přesně podle čl. 332.01 SŘ.
16. Míčky
Značku míčků, kterou družstvo připraví pro utkání, uvede do přihlášky. Míček musí být plastový,
značka musí být schválena ITTF, kvalita ***. Nahlášené značky budou zveřejněny a změna je možná
k 1.1.2020.
17. Námitky
Podávají se podle čl. 113 SŘ na adresu předsedy STK.
18. Odklady utkání
Odklady se řídí čl. 326.02 SŘ.
19. Ceny
Družstva na prvních třech místech obdrží diplomy. Vítězné družstvo obdrží pohár.
20. Schválení
Tento rozpis schválil VV STSST dne 15.5.2019.
21. Přílohy
Formulář zápisu o utkání + vzor

Dne 15.5.2019
Josef Grill
Předseda STK STSST
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