KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MUŽŮ
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. Termíny
Termíny utkání budou uvedeny v rozlosování. Závazné začátky, které je možno měnit pouze po
dohodě soupeřů (hlášení utkání viz bod 14.), budou uvedeny v rozlosování takto:
Sobota – 1 utkání – od 17.00 hodin, 2 utkání – od 13.30 hodin (utkání nižší třídy) a od 17.00 hodin
(utkání vyšší třídy), 3 utkání – od 10.00 hodin (utkání nejnižší třídy), od 13.30 hodin (utkání vyšší
třídy) a od 17.00 hodin (utkání nejvyšší třídy).
Neděle – 1 utkání – od 10.00 hodin, 2 utkání – od 10.00 hodin (utkání vyšší třídy) a od 13.00 hodin
(utkání nižší třídy), 3 utkání – od 10.00 hodin (utkání nejvyšší třídy), 13.00 hodin (utkání nižší třídy),
16.00 hodin (utkání nejnižší třídy).
V případě utkání, které bude hráno ve stejný den jako ligové utkání, bude začátek stanoven
min. 3 hodiny po ligovém utkání, příp. min. 4 hodiny před ligovým utkáním.
4. Místo
Hraje se ve schválených hracích místnostech zúčastněných družstev. Každé družstvo musí mít
schválenou hrací místnost. Hrací místnost musí být pro DIVIZI, KS 1. tř. a KS 2. tř. schválena STK
STSST podle čl. 323.04 platného SŘ. Minimální rozměry hracího prostoru pro jeden stůl jsou
stanoveny takto: DIVIZE – 9,5 x 4,75 m, KS 1. tř. a KS 2. tř. – 9 x 4,75 m. Hrací místnosti s menšími
rozměry nebude STK schvalovat. Výška pro všechny krajské soutěže 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 stolu 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.
Hraje se povinně na dvou stolech, hrací prostor a vybavení musí odpovídat pravidlům a SŘ.
V přihlášce uvede oddíl mj. i značku, typ a barvu stolů, které připraví pro utkání. Minimální síla horní
desky stolu je 19 mm, ale je možno hrát i na stolech, které nejsou uvedeny v přihlášce za dodržení
pravidel stolního tenisu, bod 3.2.1. Síťky musí rozměrově odpovídat pravidlům a musí mít možnost
nastavení výšky a vypnutí. Hrací prostor je ohraničen podle bodu 3.2.3.3. pravidel nebo jinak.
Pořadatel je povinen na žádost hostů zajistit a umístit na vhodné místo do hracího prostoru mokrou
tkaninu na namáčení obuvi.
5. Účastníci s právem startu
DIVIZE
1. TJ Sadská A
2. TTC Brandýs n. L. B
3. TJ Neratovice A
4. Slovan Lochovice

5. TTC Kladno A
6. Sokol Roztoky A
7. Sokol Lány
8. Sokol Hudlice
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9. TTC Slovan Kladno B
10. TTC Říčany A
11. KST Rakovník B
12. Sokol Králův Dvůr A

KS 1. tř. (rozdělení do skupin provede STK po uzávěrce přihlášek do soutěží)
1. Aero Odolena Voda
9. TJ Sokol Krchleby
17. Sokol Mníšek p.B. A
2. TTC Kladno B
10. Tatran Sedlčany B
18. TTC Brandýs n.L. C
3. TJ Sadská B
11. KST Rakovník C
19. Sokol Čáslav A
4. ST EUROMASTER Kolín C 12. SKC Zruč n.S. B
20. Spartak Čelákovice A
5. . Sokol Příbram B / A
13. KK Rakovník
21. ST Benešov A
6. Sokol Libice n.C.
14. Sokol Mnich.Hradiště B
22. STC Slaný A
7. Sokol Roztoky B
15 TTC Bělá p.B. B
23. Sokol Kutná Hora A
8. Sokol Libčice
16. TJ Neratovice B
24. Sokol Nižbor A
KS 2. tř. (rozdělení do skupin provede STK po uzávěrce přihlášek do soutěží)
1. Sokol Příbram A / B
17. KST Rakovník D
33. TTC Žehuň
2. TJ Chaloupky
18. Sokol Kutná Hora B
34. TJ Broumy
3. SK Březnice A
19. Sokol Rudná
35. Sokol Stochov Honice
4. Sokol Kosmonosy
20. Sokol Přezletice A
36. TJ Spartak Rožmitál A
5. Sokol Hudlice B
21. Sokol Lány „B“
37. TTC Brandýs n.L. D
6. Sokol Hředle
22. TJ AŠ Mladá Boleslav B
38. KST Týnec n.S.
7. TTC Bělá p.B. C
23. Slavoj Obecnice B
39. Sokol Přezletice B
8. Sokol Velké Popovice
24. Sokol Velký Osek A
40. TJ Sadská D
9. SK Březnice B
25. SK Městec Králové
41. Sokol Kutná Hora C
10. Sokol Kostelec n.Č.l.
26. Sokol Mnich.Hradiště C
42. TJ Spartak Rožmitál B
11. TTC Kladno D
27. Sokol Buštěhrad
43. Sokol Rakovník
12. Sokol Hořovice B
28. TTC Říčany B
44. STC Slaný B
13. Sokol Dolní Beřkovice
29. TJ Sokol Krchleby B
45. TJ AŠ Mladá Boleslav C
14. Sokol Mníšek p.B. C / B
46. Lokomotiva Zdice
30. Lokomotiva Nymburk A
15. TJ Sadská C
31. TTC Kladno C
47. TJ Neratovice D / C
16. Slavoj Obecnice A
32. Sokol Čáslav B
48. TJ Úholičky
Podle SŘ je možno žádat o převod místa v soutěžní třídě (čl. 313, 314) v termínu do uzávěrky
přihlášek (do 15.6.2019).
6. Přihlášky
Oddíly, jejichž družstva jsou oprávněna k účasti, 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. 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, bude
vypsána kvalifikace, příp. budou určeni náhradníci losem. Žádáme družstva, která mají právo startu
a případně se nebudou přihlašovat, aby toto oznámila co nejdříve na výše uvedenou adresu.
7. Losování
Losování proběhne v září 2019 ihned po zveřejnění losu utkání soutěží ČAST.
8. Vklady
Vklad do DIVIZE je 1.000,- Kč, do KS 1. třídy je 800,- Kč a do KS 2. třídy je 600,- 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/wp-content/uploads/finance/ekonomicka-pravidla.pdf. Bez
úhrady vkladu a schváleného platného evidenčního seznamu nebude žádné družstvo přijato do
soutěže.
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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).
11. Systém
Hrají čtyřčlenná družstva podle SŘ, čl. 317.01 (v základní části – v DIVIZI, KS 1. tř. a KS 2.tř. do
10. vítězného bodu, příp. 9:9) na tři vyhrané sady z pěti. Sestavy družstev jsou volné. V základní
části se hraje dvoukolově systémem každý s každým. Výsledky utkání budou v soutěžním ročníku
2019/2020 hodnoceny následovně: vítězství (3 body), remiza (1 bod), prohra (0 bodů), kontumační
prohra (-3 body), prokázaný podvod, např. zfalšování zápisu (vyloučení ze soutěže).
V nadstavbové části hrají mužstva na 1. - 4. místě play off (1 - 4, 2 - 3, vítězové hrají finále).
Mužstva na 8. - 11. místě hrají play out. Systém play out určí STK ze dvou variant podle situace na
sestupových místech ve III. lize.
Varianta A: 8 - 11, 9 - 10, vítězové hrají o 8. místo, poražení hrají o 10. místo. Utkání o umístění v
play out se hrají pouze v případě, že budou rozhodovat o sestupu.
Varianta B: 8 - 9, 10 - 11, vítěz 8 - 9 je v konečném pořadí 8., poražený 10 - 11 je v konečném pořadí
11., poražený 8 - 9 a vítěz 10 - 11 hrají o konečné 9. místo a 10. místo.
První a druhé utkání se hraje do 10. vítězného bodu – bodování utkání (3,1,0,-1). Při nerozhodném
stavu bodů z utkání (např. 3:3) se hraje 3. utkání a to bez jedné čtyřhry, tzn. do 9. vítězného bodu.
Ve třetím utkání se pořadí jednotlivých zápasů (A, X) losuje. V případném 3. utkání je pořadatelem
lépe umístěné mužstvo po základní části. Toto mužstvo má právo rozhodnout o svém pořadatelství
v 1. nebo 2. utkání. V případě, že své rozhodnutí neoznámí předsedovi STK e-mailem (bod 1.) a to
nejpozději druhý den po dohrání základní části, příp. semifinále play off nebo 1. kola play out, je toto
družstvo pořadatelem 1. utkání a jeho soupeř pořadatelem 2. utkání.
12. Určení pořadí
1. místo – vítěz finále play off
2. místo – poražený finalista play off
3. místo – poražený semifinalista play off – lépe umístěný po základní části
4. místo – poražený semifinalista play off – hůře umístěný po základní části
5. - 7. místo – podle pořadí po základní části
8. místo – vítěz v utkáních o 8. místo, příp. vítěz 1. kola play out – lépe umístěný po základní části
9. místo – poražený v utkáních o 8. místo, příp. vítěz 1. kola play out – hůře umístěný po základní
části, příp. vítěz v utkáních o 9. místo
10. místo – vítěz v utkáních o 10. místo, příp. poražený v 1. kole play out – lépe umístěný po
základní části, příp. poražený v utkáních o 9. místo
11. místo – poražený v utkáních o 10. místo, příp. poražený v 1. kole play out – hůře umístěný po
základní části
12. místo – podle pořadí po základní části
13. Podmínky
Přihlášená družstva musí splňovat podmínky podle SŘ. STK doplňuje podmínky SŘ, čl. 322.01 takto:
- bod c) – podmínky plnění mládeže se řídí Směrnicí STSST č. 1/2018.
- bod f) – oddíl musí mít vůči řídícímu svazu vyrovnané veškeré (zejména finanční) pohledávky.
V případě nedodržení tohoto bodu nebude družstvu přijata přihláška do soutěže a družstvo
nebude zařazeno do losování.
- STK doporučuje, aby organizační pracovník družstva byl kvalif. rozhodčí s licencí nejméně C.
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-

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

14. Povinnosti pořadatelů
Povinnosti určuje čl. 336 SŘ. Upřesnění a doplnění:
- Hlášení utkání se provádí v případě, že se utkání koná v jiné hrací místnosti nebo v jiném termínu
či čase (při předehrání), nežli je uvedeno v adresáři nebo rozlosování a při vzájemném utkání
dvou nebo více družstev téhož oddílu, které nebude uvedeno v rozlosování v 1. kole. Pořádající
oddíl je povinen nejméně 3 dny před utkáním ohlásit výše uvedenou změnu soupeři a na mail
predehravky@stcstolnitenis.cz, jinak bude postupováno podle bodu 22 tohoto rozpisu. Hostující
družstvo tuto změnu potvrzuje rovněž na mail predehravky@stcstolnitenis.cz ihned po obdržení
zprávy o změně.
Dostaví-li se komisař k utkání, jehož změna nebyla řádně oznámena nebo nedostaví-li se
k utkání jeden ze soupeřů, dojde k následujícím postihům: u pořádajícího družstva pořádková
pokuta 2.000,- Kč, zaplacení výloh komisaři a kontumace utkání, u hostujícího družstva
pořádková pokuta max. 2.000,- Kč, zaplacení výloh komisaři a kontumace utkání.
- Ohlásit výsledek utkání na M: 603 453 659 (SMS) do 1 hodiny po utkání (hraje-li se v termínu
sobota + neděle, stačí oba výsledky do 1 hodiny po nedělním utkání) – příklad hlášení: DIVIZE,
NOVA VES - NOUZOV A 10:2, - KUNICE B 10:8 – nebo ohlásit výsledek pomocí registru ČAST
do 1 hodiny po utkání (hraje-li se v termínu sobota + neděle, stačí oba výsledky do 1 hodiny po
nedělním utkání). Nedodržení bude trestáno pořádkovou pokutou.
- Pro vyhotovení zápisu o utkání je pořadatel povinen zajistit formulář vydaný ČAST. Prodej
zápisových knih je na sekretariátu ČAST, možno zaslat i poštou, určený formulář je i na
https://www.stcstolnitenis.cz/wp-content/uploads/dospeli/zapis-utkani-formular.docx
- Povinností pořadatele je odeslání zápisu o utkání nejpozději první pracovní den po utkání na
mailovou adresu vedoucího skupiny (s naskenovanou přílohou – ofocení zápisu pomocí
mobilního telefonu nebo fotoaparátu není přípustné). Adresy vedoucích skupin na zasílání
zápisů o utkání budou zveřejněny v adresáři. Nedodržení výše uvedeného zaslání zápisu nebo
jeho špatné nebo neúplné vyplnění může být potrestáno pokutou. Pořadatel je povinen ukládat
originály zápisů v oddíle do konce června 2020. Pořadatel je odpovědný za shodu originálu se
zaslaným (naskenovaným) zápisem.
- Zadat kompletní zápis o utkání s výsledky hráčů (sady, míčky) do registru ČAST nejpozději první
pracovní den po utkání do 12:00.
- Mít k dispozici funkční teploměr a uvést do zápisu o utkání (nejlépe pod sestavy družstev) teplotu
při zahájení utkání a na konci utkání.
- Mít k dispozici měrku síťky a platný seznam schválených potahů ITTF.
- V zápisu o utkání rozlišovat jména hráčů (ve dvouhře i čtyřhře) tak, aby bylo zřejmé, který hráč
v utkání nastoupil; např. ve čtyřhře Novák R., Novák S., příp. Strnad K. ml., Strnad K. st., ve
dvouhře v souladu s čl. 129 SŘ. Odpovědnost za vyplnění jmen hráčů v zápisu o utkání nesou
podepsaní vedoucí družstev, za ostatní údaje (např. začátek, konec utkání, jméno a příjmení u
podpisu vedoucích družstev) odpovídá pořádající oddíl. Nebude-li zřejmé, který z hráčů v utkání
nastoupil a nebude-li to možné ani dodatečně zjistit, bude zápas tomuto hráči kontumován.
- Pro utkání je domácí družstvo povinno zajistit místo pro rozhodčí u stolu včetně počítadla stavu
zápasů, vč. ukazatele stavu sad.
15. 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 hráčů 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. V případě pozdního zadání soupisky do registru bude družstvo trestáno pořádkovou
pokutou podle čl. 704.02 h) SŘ a to 50,- Kč za každý den.
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16. Rozhodčí
Komise rozhodčích 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 dle Směrnice STSST č. 2/2015.
18. 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.
19. 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.
20. Námitky
Podávají se podle čl. 113 SŘ na adresu předsedy STK (bod 1.). Po posledním dvoukole základní
části je možno podat námitky do 2 dnů po sehrání utkání a to pouze mailem. Soupeř má možnost
se k těmto námitkám vyjádřit do druhého dne a to též pouze mailem.
21. Odklady utkání
Odklady se řídí čl. 326.02 SŘ. Při žádosti o odklad utkání z důvodu nezpůsobilosti vlastní herny
předloží žádající družstvo STK (na adresu předsedy – viz bod 1.) i potvrzení soupeře o odmítnutí
sehrání utkání v jeho hrací místnosti v řádném termínu. Odložení utkání v rámci víkendu (sobota,
neděle, příp. navazující svátek) se nepovažuje za odklad, ale za změnu stejnou jako předehrání za
podmínky, že žádné utkání nebude začínat později než poslední den víkendu v 16.00 hodin.
V posledním dvoukole dlouhodobé části soutěží nebude odklad umožněn – výjimečně může STK
povolit odklad tak, aby utkání nezačalo později než poslední utkání kola příslušné soutěže (skupiny).
22. Pokuty
O udělení pokuty je družstvo informováno mailem na kontaktní mail vedoucího družstva a vyvěšením
na webu STSST. Obdrží-li družstvo pořádkovou pokutu, je povinno tuto uhradit do určeného termínu
na účet STSST (viz bod 8). V opačném případě je družstvu zastavena závodní činnost až do dne
uhrazení pokuty. Výše pokut se řídí níže uvedenou tabulkou:

Nedostatky v zápisech o utkání

I

chybí označení vyhotovení
přílohy ANO - NE
chybí vítěz nebo je uveden
nesprávný vítěz
výsledek není ve vztahu
k soupeřům
není označeno střídání
neschválený zápis o utkání
není uvedena teplota
podobné nedostatky
pozdě nahlášené výsledky (2-4 hod)

1.případ

2.případ

3.případ

4.případ

každý
další

upozornění

1.důtka

2.důtka

50

100

důtka

50

100
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200

chybně sečtené sady
upozorII* chybné znaménko u výsledku hry
důtka
50
100
nění
chybně zapsané sady
chybí jména u podpisů vedoucích
družstev
chybí st., ml. u jména nebo chybí
III
důtka
50
100
200
jméno
chybí datum nebo časové údaje
chybně zapsané jméno hráče
*) Pokud pořádající družstvo zjistí při zadávání do registru chybu v zápisu, která významně
neovlivní výsledek utkání a na tuto chybu upozorní v mailu při zasílání zápisu vedoucího skupiny,
nebude brát STK tuto chybu jako nedostatek v zápisu o utkání.

Ostatní provinění
nenahlášení výsledku po utkání
(čl. 336 SŘ) –déle než 4 hod nebo
vůbec
nezadání zápisu do registru ČAST
(bod 14 rozpisu)
dostavení se bez předepsaných
dokladů (čl. 206, 329 SŘ)
nezajištění teploměru nebo měrky
síťky nebo seznamu schválených
potahů ITTF (čl. 336 SŘ)
nedostavení se k utkání
neoprávněný start hráče-čl. 334.01
k) pro krajské soutěže neplatí
pozdě nahlášená nebo
nenahlášená předehrávka
(čl. 336 SŘ)
pozdní zaslání zápisu o 1 den
(čl. 336 SŘ)
pozdní zaslání zápisu o 2 dny
(čl. 336 SŘ)
pozdní zaslání zápisu o 3 dny
(čl. 336 SŘ)
pozdní zaslání zápisu o více než
3 dny (čl. 336 SŘ)

3.případ

4.případ

každý
další

1.případ

2.případ

100

200

o 100 více než předchozí,
max. 2.400

upozornění

důtka

100

100

200

o 100 více než předchozí,
max. 400

100

200

o 100 více než předchozí,
max. 2.400

řeší STK (max. pokuta 4.000)
400

dvojnásobek předchozího, max. 4.000

100

řeší disciplinární komise

100

150

100

150

150

200

200

300

2x více než předchozí,
max. 2.400

2x více než předchozí,
max. 2.400

23. Postupy a sestupy
Vítězné družstvo DIVIZE postupuje přímo do III. ligy 2020/2021. Do III. ligy dále postoupí vítězné
družstvo z kvalifikace dvou družstev, do které budou zařazena druhá družstva z DIVIZÍ těch krajů,
které budou mít k 31.12.2019 největší počet oddílů evidovaných v ČAST.
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Ostatní postupy a sestupy:
Písemná verze
Varianta A
- z III. ligy nesestoupí do DIVIZE žádné družstvo a z DIVIZE postoupí do III. ligy 1. a 2. družstvo
- z DIVIZE sestoupí do KS 1 11. a 12. družstvo
- z obou skupin KS 1 postoupí do DIVIZE 1. a 2. družstvo
- z obou skupin KS 1 sestoupí do KS 2 11. a 12. družstvo
- ze všech skupin KS 2 postoupí do KS 1 1. družstvo a 2 družstva z kvalifikace 2. družstev
- ze všech skupin KS 2 sestoupí do RP 2 družstva z kvalifikace 10. družstev a 11. a 12. družstvo
- z RP postoupí do KS 2 1. družstvo
Varianta B
- z III. ligy nesestoupí do DIVIZE žádné družstvo a z DIVIZE postoupí do III. ligy 1. družstvo nebo
z III. ligy sestoupí do DIVIZE 1 družstvo a z DIVIZE postoupí do III. ligy 1. a 2. družstvo
- z DIVIZE sestoupí do KS 1 11. a 12. družstvo
- z obou skupin KS 1 postoupí do DIVIZE 1. družstvo a 1 družstvo z kvalifikace 2. družstev
- z obou skupin KS 1 sestoupí do KS 2 11. a 12. družstvo
- ze všech skupin KS 2 postoupí do KS 1 1. družstvo a 1 družstvo z kvalifikace 2. družstev
- ze všech skupin KS 2 sestoupí do RP 3 družstva z kvalifikace 10. družstev a 11. a 12. družstvo
- z RP postoupí do KS 2 1. družstvo
Varianta C
- z III. ligy sestoupí do DIVIZE 1 družstvo a z DIVIZE postoupí do III. ligy 1. družstvo nebo z III.
ligy sestoupí do DIVIZE 2 družstva a z DIVIZE postoupí do III. ligy 1. a 2. družstvo
- z DIVIZE sestoupí do KS 1 11. a 12. družstvo
- z obou skupin KS 1 postoupí do DIVIZE 1. družstvo
- z obou skupin KS 1 sestoupí do KS 2 11. a 12. družstvo
- ze všech skupin KS 2 postoupí do KS 1 1. družstvo
- ze všech skupin KS 2 sestoupí do RP 10., 11. a 12. družstvo
- z RP postoupí do KS 2 1. družstvo
Varianta D:
- z III. ligy sestoupí do DIVIZE 2 družstva a z DIVIZE postoupí do III. ligy 1. družstvo nebo z III.
ligy sestoupí do DIVIZE 3 družstva a z DIVIZE postoupí do III. ligy 1. a 2. družstvo
- z DIVIZE sestoupí do KS 1 10., 11. a 12. družstvo
- z obou skupin KS 1 postoupí do DIVIZE 1. družstvo
- z obou skupin KS 1 sestoupí do KS 2 1 družstvo z kvalifikace 10. družstev a 11. a 12. družstvo
- ze všech skupin KS 2 postoupí do KS 1 1. družstvo
- ze všech skupin KS 2 sestoupí do RP 1 družstvo z kvalifikace 9. družstev a 10., 11. a 12. družstvo
- z RP postoupí do KS 2 1. družstvo
Varianta E
- z III. ligy sestoupí do DIVIZE 3 družstva a z DIVIZE postoupí do III. ligy 1. družstvo nebo z III.
ligy sestoupí do DIVIZE 4 družstva a z DIVIZE postoupí do III. ligy 1. a 2. družstvo
- z DIVIZE sestoupí do KS 1 9., 10., 11. a 12. družstvo
- z obou skupin KS 1 postoupí do DIVIZE 1. družstvo
- z obou skupin KS 1 sestoupí do KS 2 10., 11. a 12. družstvo
- ze všech skupin KS 2 postoupí do KS 1 1. družstvo
- ze všech skupin KS 2 sestoupí do RP 2 družstva z kvalifikace 9. družstev a 10., 11. a 12. družstvo
- z RP postoupí do KS 2 1. družstvo
Varianta F
- z III. ligy sestoupí do DIVIZE 4 družstva a z DIVIZE postoupí do III. ligy 1. družstvo nebo z III.
ligy sestoupí do DIVIZE 5 družstev a z DIVIZE postoupí do III. ligy 1. a 2. družstvo
- z DIVIZE sestoupí do KS 1 9., 10., 11. a 12. družstvo
- z obou skupin KS 1 postoupí do DIVIZE 1 družstvo z kvalifikace 1. družstev
- z obou skupin KS 1 sestoupí do KS 2 1 družstvo z kvalifikace 9. družstev a 10., 11. a 12. družstvo
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- ze všech skupin KS 2 postoupí do KS 1 1. družstvo
- ze všech skupin KS 2 sestoupí do RP 3 družstva z kvalifikace 9. družstev a 10., 11. a 12. družstvo
- z RP postoupí do KS 2 1. družstvo
Varianta G:
- z III. ligy sestoupí do DIVIZE 5 družstva a z DIVIZE postoupí do III. ligy 1. družstvo nebo z III.
ligy sestoupí do DIVIZE 6 družstev a z DIVIZE postoupí do III. ligy 1. a 2. družstvo
- z DIVIZE sestoupí do KS 1 8., 9., 10., 11. a 12. družstvo
- z obou skupin KS 1 postoupí do DIVIZE 1 družstvo z kvalifikace 1. družstev
- z obou skupin KS 1 sestoupí do KS 2 9., 10., 11. a 12. družstvo
- ze všech skupin KS 2 postoupí do KS 1 1. družstvo
- ze všech skupin KS 2 sestoupí do RP 9., 10., 11. a 12. družstvo
- z RP postoupí do KS 2 1. družstvo
Varianta H
- z III. ligy sestoupí do DIVIZE 6 družstev a z DIVIZE postoupí do III. ligy 1. družstvo nebo z III.
ligy sestoupí do DIVIZE 7 družstev a z DIVIZE postoupí do III. ligy 1. a 2. družstvo
- z DIVIZE sestoupí do KS 1 7,. 8., 9., 10., 11. a 12. družstvo
- z obou skupin KS 1 postoupí do DIVIZE 1 družstvo z kvalifikace 1. družstev
- z obou skupin KS 1 sestoupí do KS 2 1 družstvo z kvalifikace 8. družstev a 9., 10., 11. a 12.
družstvo
- ze všech skupin KS 2 postoupí do KS 1 1. družstvo
- ze všech skupin KS 2 sestoupí do RP 1 družstvo z kvalifikace 8. družstev a 9., 10., 11. a 12.
družstvo
- z RP postoupí do KS 2 1. družstvo
Varianta I
- z III. ligy sestoupí do DIVIZE 7 družstev a z DIVIZE postoupí do III. ligy 1. družstvo nebo z III.
ligy sestoupí do DIVIZE 8 družstev a z DIVIZE postoupí do III. ligy 1. a 2. družstvo
- z DIVIZE sestoupí do KS 1 7., 8., 9., 10., 11. a 12. družstvo
- do DIVIZE postoupí 1 družstvo z kvalifikace 1. družstev obou skupin KS 1 se 6. družstvem
DIVIZE
- z obou skupin KS 1 sestoupí do KS 2 8., 9., 10., 11. a 12. družstvo
- ze všech skupin KS 2 postoupí do KS 1 1. družstvo
- ze všech skupin KS 2 sestoupí do RP 2 družstva z kvalifikace 8. družstev a 9., 10., 11. a 12.
družstvo
- z RP postoupí do KS 2 1. družstvo
Varianta J
- z III. ligy sestoupí do DIVIZE 8 družstev a z DIVIZE postoupí do III. ligy 1. družstvo nebo z III.
ligy sestoupí do DIVIZE 9 družstev a z DIVIZE postoupí do III. ligy 1. a 2. družstvo
- z DIVIZE sestoupí do KS 1 7., 8., 9., 10., 11. a 12. družstvo
- do DIVIZE postoupí 1 družstvo z kvalifikace 1. družstev obou skupin KS 1 s 5. a 6. družstvem
DIVIZE
- z obou skupin KS 1 sestoupí do KS 2 1 družstvo z kvalifikace 7. družstev a 8., 9., 10., 11. a 12.
družstvo
- ze všech skupin KS 2 postoupí do KS 1 1. družstvo
- ze všech skupin KS 2 sestoupí do RP 3 družstva z kvalifikace 8. družstev a 9., 10., 11. a 12.
družstvo
- z RP postoupí do KS 2 1. družstvo
Varianta K
- z III. ligy sestoupí do DIVIZE 9 družstev a z DIVIZE postoupí do III. ligy 1. družstvo
- z DIVIZE sestoupí do KS 1 6., 7., 8., 9., 10., 11. a 12. družstvo
- do DIVIZE postoupí 1 družstvo z kvalifikace 1. družstev obou skupin KS 1 se 4. a 5. družstvem
DIVIZE
- z obou skupin KS 1 sestoupí do KS 2 7., 8., 9., 10., 11. a 12. družstvo
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-

ze všech skupin KS 2 postoupí do KS 1 1. družstvo
ze všech skupin KS 2 sestoupí do RP 8., 9., 10., 11. a 12. družstvo
z RP postoupí do KS 2 1. družstvo

Grafická verze
Varianta
III.L

S
P

A
0
1.,2.

B

S
P

11.,12.
1.,2.

11.,12.
1.+1z kv.2.

11.,12.
1.

S
P

11.,12.
1.+2z kv.2.
2z kv.10.
+11.,12.
1.

11.,12.
1.+1z kv.2.
3z kv.10.
+11.,12.
1.

11.,12.
1.

0
1.

C
1
1.,2.

1
1.

D
2
1.,2.

2
1.

E
3
1.,2.

3
4
1.
1.,2.
9.,10.,
11.,12.
1.

DIV
KS
1. tř.
KS
2. tř.
RP

III.L

S
P

S
P

DIV
S
P

G

H

5
6
1.
1.,2.
8.,9.,10.,
11.,12.
1z kv.1.

6
7
1.
1.,2.
7.,8.,9.,10.,
11.,12.
1z kv.1.

KS
1. tř.
KS
2. tř.
RP

10.,11.,12.
1.

S
P

9.,10.,11.,12.
1.

S
P

9.,10.,11.,12.
1.

1z kv.8.+
9.,10.,11.,12.
1.
1z kv.8.+
9.,10.,11.,12.
1.

10.,11.,12.
1.
1z kv.10.
+11.,12.
1.
1z kv.9.+
10.,11.,12.
1.

Varianta
I
7
8
1.
1.,2.
7.,8.,9.,10.,
11.,12.
1z kv.1.
se 6.z Div.
8.,9.,10.,
11.,12.
1.
2z kv.8.+
9.,10.,11.,12.
1.

F

10.,11.,12.
1.
2z kv.9.+
10.,11.,12.
1.

J
8
9
1.
1.,2.
7.,8.,9.,10.,
11.,12.
1 z kv.1.
s 5.a 6.z Div.
1z kv.7.+8.,
9.,10.,11.,12.
1.
3z kv.8.+
9.,10.,11.,12.
1.

4
5
1.
1.,2.
9.,10.,
11.,12.
1z kv.1.
1z kv.9.+
10.,11.,12.
1.
3z kv.9+
10.,11.,12.
1.

K
9
1.
6.,7.,8.,9.,10.,
11.,12.
1z kv.1. se 4.
a 5.z Div.
7.,8.,9.,10.,
11.,12
1.
8.,9.,10.,
11.,12.
1.

24. Účast žen
Ve středočeských krajských soutěžích mužů mohou startovat i ženy za podmínek, které jsou
přiměřeně dány čl. 303.02 SŘ kromě bodu g), který se nahrazuje takto: ženy mohou startovat
v soutěžích mužů pouze za předpokladu, že nejsou členkami základu družstva žen v extralize.
25. Podmínky účasti v nadstavbové části, příp. v kvalifikaci
Hráč, který nebyl v uplynulém závodním období na žádném žebříčku v ČR, musí odehrát
v dlouhodobé části soutěže, ve které bude hrát nadstavbu, 29% zápasů včetně čtyřher z možného
počtu odehraných zápasů, tzn. z počtu, kdy hráč mohl být uveden na soupisce družstva.
Hráč (člen základu družstva) musí odehrát v dlouhodobé části soutěže, ve které bude hrát
nadstavbu, 29% zápasů včetně čtyřher z možného počtu odehraných zápasů, tzn. z počtu, kdy hráč
mohl být uveden na základu soupisky družstva. Toto omezení se týká i hráčů, kteří byli vyřazeni ze
soupisek dle č. 330.25 SŘ v polovině soutěže a je na ně nadále pohlíženo, jako hráče základu
družstva. Do potřebného počtu zápasů se započítávají i kontumační vítězství hráče.
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26. Ceny
Družstva na prvních třech místech všech soutěží a všech skupin obdrží diplomy. Vítězná družstva
obdrží pohár.
27. Schválení
Tento rozpis schválil VV STSST dne 15.5.2019.
28. Přílohy
Formulář zápisu o utkání + vzor

Dne 15.5.2019
Josef Grill
Předseda STK STSST
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