OKRESNÍ SVAZ STOLNÍHO TENISU FRÝDEK-MÍSTEK
WWW.PINECFM.CZ
21. 6. 2019

VÝKONNÝ VÝBOR OSST F-M VYPISUJE:
OKRESNÍ DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MŮŽU NA
SEZÓNU 2019/2020
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ
Soutěže řídí OSST ve Frýdku – Místku prostřednictvím své sportovně technické komise
(dále jen STK).
2. POŘADATEL UTKÁNÍ
Pořadatelem utkání jsou oddíly a kluby, jejichž družstva budou uvedena v rozlosování na
prvních místech. V odvetných utkáních jsou pořadateli družstva uvedena
v rozlosování na druhých místech.
3. TERMÍNY
Září 2019 až duben 2020 (viz rozlosování soutěží).
4. MÍSTA UTKÁNÍ
Hraje se v místnostech zúčastněných družstev dle rozlosování soutěží.
5. ÚHRADA NÁKLADŮ
Družstva startují na vlastní náklady, nebo na náklady oddílu nebo klubů.

B. TECHNICKÁ A JINÁ USTANOVENÍ
1. PŘEDPIS
Hraje se dle platných “Pravidel stolního tenisu“, “Soutěžního řádu stolního tenisu ",
(dále jen SŘ) jejich dodatků a podle ustanovení tohoto rozpisu.

2. SOUTĚŽNÍ TŘÍDY
Okresní přebor mužů
Okresní soutěž I. třídy
Okresní soutěž II. třídy
Okresní soutěž III. Tříd
Okresní soutěž IV. třídy
Okresní soutěž V. třídy

- 12 družstev
- 12 družstev
- 12 družstev
- 12 družstev
- 12 družstev
- 12 družstev
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3. SYSTÉM SOUTĚŽÍ
Systém soutěží: OP
1. Dvoukolově každý s každým do 10 vítězného bodu.
Systém soutěží: OS 1 – OS 5
2. Dvoukolově každý s každým (hraje se všech 18 zápasů).
3. a) Týmy na 2. a 3. místě hrají baráž o postup na dva zápasy do 10. vítězného bodu.
b) Týmy na 10. a 11. místě hrají baráž o sestup na dva zápasy do 10. vítězného bodu.
c) Doma začíná lépe postavený tým. Pokud nastane nerozhodný stav např. 10:7
a 7:10 nebo dvakrát 9:9, je vítězem série tým lépe postavený po základní části.

4. PRÁVO ÚČASTI
Právo účasti v dlouhodobých soutěžích mají družstva, která jsou uvedena v příloze
a která splnila následující podmínky:
1. Vyplnily přihlášku do soutěže v Registru (do 15. 7. 2019).
2. Zaplatili startovní poplatek 300 Kč / družstvo (do 15. 7. 2019).
3. Řádně vyplnili v Registru Evidenční seznam (do 15. 7. 2019).
4. Zaplatili evidenční poplatky ve výši 300 Kč (dospělí), 150 Kč (mládež), 30 Kč
(ostatní členové) (do 30. 6. 2019).
5. Řádně vyplnili v Registru Soupisku družstva (do 5. 9. 2019).

5. ZAČÁTKY UTKÁNÍ
Hracím dnem je u mužů sobota a utkání začínají v 17.00 hodin, mimo povolených výjimek
(tyto jsou uvedeny v Registru v rozpisu utkání). Utkání vyšších soutěží mají přednost.

6. HLÁŠENKY O UTKÁNÍ
Pořádající družstvo nezasílá soupeři „hlášenku o utkání“. Soupeř je povinen se dostavit
do hrací místnosti pořadatele utkání v termínu, stanoveném rozlosováním soutěží
a v čase začátku utkání. Při změně termínu utkání /pouze při předehrávání/ nebo při
změně hodiny začátku utkání, musí pořádající družstvo zaslat soupeři "hlášenku"
nejpozději 10 dnů před určeným dnem / rozhoduje datum poštovního razítka na obálce/.
Při nedodržení této lhůty nemusí soupeř vyhovět změně termínu a utkání se odehraje
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ve stanovený termín. Jestliže soupeř nesouhlasí s navrhovaným termínem předehraní,
musí toto nejpozději 5 dnů před termínem utkání sdělit soupeři s odůvodněním a
zároveň zaslat předsedovi STK kopii dopisu zaslanou soupeři a žádost soupeře o
předehraní utkání. Dle důvodu a jeho závažnosti rozhodne předseda STK o termínu
utkání.

7. PŘEDEHRÁNÍ UTKÁNÍ
Předehraní utkání lze uskutečnit kdykoliv po vzájemné dohodě družstev. Každou
předehrávku nutno nahlásit STK (stačí SMS zprávou, nebo e-mailem). Předehraní utkání,
včetně změny hodiny začátku je nutné nahlásit nejpozději 24 hodin před začátkem
předehrávaného utkaní.
Žádáme vedoucí družstev, aby vycházeli při předehrávání utkání soupeři maximálně
vstříc.
8. KONTROLA UTKÁNÍ
Po dobu soutěží bude prováděna kontrola pověřenými členy VV OSST. Povinností
pořádajícího oddílu je zpřístupnění hrací místnosti po celou dobu utkání. V případě, že
pověřená kontrolní osoba se do hrací místnosti nedostane, bude to považováno, jako
by se utkání nehrálo, se všemi sportovně technickými důsledky.
9. ODLOŽENÍ UTKÁNÍ
Odložení utkání se zásadně nepovoluje! Odložit utkání může jen řídicí svaz, a to pouze
ve výjimečných, zvlášť zdůvodněných případech na základě SŘ čl.326.02.
10. LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY
Hráči startují v soutěžích na vlastní odpovědnost a nebezpečí. VV OSST doporučuje
provedení lékařské prohlídky ve vlastním zájmu hráčů a oddílů (klubů).
11. SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKLADY
Pro mistrovské soutěže platí, že k utkání mohou nastoupit jen hráči uvedeni Registru
hráčů, jsou na schválené soupisce příslušného družstva a mají zaplacen evidenční
poplatek v odpovídající výši.
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12. SOUPISKY
Sestavování soupisek se řídí články 132, 329, 330, 461, 504 a 505 SŘ. Soupiska družstva
se vyplňuje v Registru a musí mít následující údaje:
Příjmení, jméno a datum narození.
Do kolonky umístění na žebříčku se uvede umístění hráče příslušném na žebříčku
(nikoliv umístění na evidenčním seznamu, nebo umístění z úspěšnosti)
Například: krajský – K – 10; Okresní – O – 20.
Soupisky mužstev vyplnit nejpozději do 5. září 2019.

13. DOPLNĚNÍ SOUPISKY
Soupisku družstva lze během mistrovských soutěží kdykoliv doplnit. Je třeba ale
kontaktovat př. STK aby uzamčené Soupisky v Registru odblokoval. Poté je možné
nového hráče doplnit.

14.VÝJIMKY
14.1.Start žen a dívek v soutěžích mužů a starších žáků.
Ve všech mistrovských soutěžích mužů mohou startovat v utkání ženy,
dorostenky nebo dívky. Na soupisce může být uveden libovolný počet žen,
dorostenek nebo dívek. Tyto ženy, dorostenky ani dívky nesmí být v základu
jakéhokoliv ligového družstva žen příslušného nebo jiného oddílu.
Ostatní ženy dorostenky, dívky (i z 1. a 2. ligy žen) mohou být na soupisce mužů.
K utkání však může nastoupit jen jedna.
V mistrovských soutěžích starších žáků mohou v utkání startovat dívky. Na
soupisce může být uveden libovolný počet dívek, avšak musí být umístěny až na
konec této soupisky. Jedna a tatáž hráčka, může být napsána pouze na jedné
soupisce. Tyto dívky nesmí být v základu "A" družstva dívek příslušného oddílu.
14.2.Dresy
Družstva nemusí nastupovat v jednotných dresech.
14.3.Hrací stoly
VV OSST schvaluje hrát i na stolech, které nejsou schváleny ITTF.
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14.4. Bodování
Zůstává v platnosti změna v bodování utkání, schválená v loňském roce (jen u
dospělých):
vítězství

4 body

remíza

2 body

porážka

0 bodů

kontumace -3 body

15. ZÁPISY O UTKÁNÍ
15.1. Hodina začátku a konce utkání
Představitel domácího družstva je povinen zapsat datum, hodinu začátku
a konce utkání.
15.2. Zasílání zápisů, hlášení výsledků
Skenované zápisy o utkání soutěží dospělých zasílejte na e-mailovou adresu:
zapisy.fm@seznam.cz
Termín zaslání oskenovaných zápisů: do úterý 20 hodin.
Upozorňujeme na povinnost družstev archivovat originály zápisů – minimálně do
konce sezóny.
Vedoucí družstev zašlou SMS nebo E-mailem výsledek utkání do hodiny
předsedovi STK (737 800 848 nebo aslibor@seznam.cz)
15.3. Vložení Zápisu do Registru
Správci oddílů v Registru vloží Zápis o utkání do Registru. Stačí zaznamenat sety.
Míčky nejsou povinné.
Termín vložení zápisu do Registru: do pondělí 20 hodin.
15.4. Druh zápisů
OSST Frýdek – Místek upozorňuje, že dle SŘ čl. 130 je možno používat jen zápis
vydaný ČAST.
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15.5. Vyplňování zápisů
Vyplňování zápisů se řídí SŘ článek 130. Pro informovanost zde uvádíme
i závazné pořadí zápasů dle SŘ, čl. 317.01 pro utkání čtyřčlenných družstev
(soutěže dospělých):
1. První čtyřhra

7. B-X

13. A-Z

2. Druhá čtyřhra

8. C-Y

14. B-U

3. A-X

9. D-Z

15. D-X

4. B-Y

10. A-U

16. A-Y

5. C-Z

11. C-X

17. B-Z

6. D-U

12. D-Y

18. C-U

Podle SŘ, článek 328 je ve dvoukolové soutěži domácí družstvo vedeno zápise
o utkání jako „A“ a hostující jako „X“.
U první série dvouher se bude povinně uvádět HŮLKOVÝM PÍSMEM příjmení
a křestní jména hráčů, včetně jejich dalších rozlišení (např. st.; ml. apod.). Je někdy
problematické rozluštit ze Zápisu o utkaní, který hráč v utkání hrál.
16. SAZEBNÍK POKUT
16.1. Pozdní zaslání a vložení zápisu:

o 1 den
o 2 – 4 dny

50,- Kč
100,- Kč

o 5 a více dnů 200,- Kč
16.2. Za nezaslání zápisu:

400,- Kč

16.3. Za nedostavení se k utkání - hosté

400,- Kč

- domácí

400,- Kč + výlohy soupeři

16.4. Za neuvedení času začátku a konce utkání:

50,- Kč

16.5. Za neuvedení názvu soutěže

50,- Kč

16.6. Za nenapsání příjmení a křestních jmen u první série dvouher hůlkovým
písmem:
50,- Kč
16.7. Za nenahlášení výsledku předsedovi STK do hodiny po skončení utkání:
50,- Kč
16.8. Poštovné bude hrazeno ve výši:

30,- Kč

Při opakování přestupku se každá další pokuta zdvojnásobuje!

6

OKRESNÍ SVAZ STOLNÍHO TENISU FRÝDEK-MÍSTEK
WWW.PINECFM.CZ
21. 6. 2019
17. POŘADÍ MÍČKŮ
Utkání se hrají s plastovými míčky Ø 40+ mm schválenými ITTF. Min. tříhvězdičkovými.
Oddíly jsou povinné uvést v "přihlášce do soutěží" značku míčku, se kterým budou
dlouhodobé soutěže hrát.
18. START HRÁČŮ ZE ZAHRANIČÍ
Oddíl (klub) nesmí uvést na soupisce hráče hrajícího za zahraniční klub!!! Pouze
po přestupu. Start v utkáních viz Soutěžní řád čl. 330.06 a 330.23.
19. ROZHODČÍ
Okresní soutěže – rozhodčí je ustanoven po dohodě vedoucích družstev. Není-li
přítomný žádný rozhodčí, přebírá tuto funkci vedoucí domácího družstva nebo jeho
zástupce. Ten má pravomoc delegovaného rozhodčího. Nedovoluje se, aby byl
v utkání aktivním hráčem. Pokud mají vedoucího, který není aktivní hráč – zápis vyplní
svým jménem a podpisem. Ale pokud vedoucí není – zápis se nevyplňuje a kolonka
“vrchní rozhodčí se škrtá“.

Upozornění: jelikož v Okresních soutěžích nejsou přítomní delegování vrchní rozhodčí
ukládá OSST Frýdek – Místek za povinnost vedoucímu domácího družstva při podpisu
“zápisu o utkání“ zkontrolovat, zda jsou v tomto zápise uvedeny všechny náležitosti dle
tohoto rozpisu soutěže.

C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.POSTUPY A SESTUPY
1.1. Okresní přebor mužů
Vítězný tým postupuje přímo do krajské soutěže. Přímo sestupuje poslední tým.
O druhém sestupujícím rozhodne baráž z 10. a 11. místa, pokud nenastane
v krajských soutěžích situace, že sestoupí oba týmy. V takovém případě se baráž
hrát nebude.
1.2. Ostatní soutěže mužů OS1 – OS5
Vítězný tým postupuje přímo do soutěže vyšší. Týmy na druhém a třetím místě
hrají baráž o druhé postupové místo. Přímo sestupuje poslední tým. O druhém
sestupujícím rozhodne baráž z 10. a 11. místa. Pokud nenastane v krajských
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soutěžích situace, že sestoupí oba týmy. V takovém případě se baráž hrát
nebude.
2.TITULY A CENY
Vítězové Okresního přeboru všech kategorií získají titul:
"Přeborník okresu Frýdek – Místek ve stolním tenisu"
Vítězná družstva obdrží pohár a diplom, družstva na prvních třech místech v každé
soutěži obdrží diplomy.

3. PŘEBORNÍK OKRESU PRO SEZÓNU 2018 – 2019
Muži: TJ SOKOL SKALICE

Rozpis soutěže byl schválen Výkonným výborem OSST Frýdek – Místek dne 15. 6. 2019. VV OSST
Frýdek – Místek si vyhrazuje, z důvodu možných změn před začátkem
a v průběhu soutěžního období, právo změny v ustanoveních tohoto rozpisu mistrovských
soutěží (za dodržení SŘ).

Ve Frýdku-Místku
dne 21. 6. 2019

Libor PŘEČEK
předseda

Petr BEZECNÝ
hospodář
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Mikuláš PUSTKA
sekretář

Jaroslav NEUWIRTH
předseda komise mládeže

