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ZPRÁVA 2/2015-16 
 
 
 

1. Situace v okresních soutěžích po ukončení přihlášek 
 
Převod místa v soutěžní třídě:  OP1 - Šakvice do Břeclavi 
    OP2 – Břeclav do Kobylí 
    OP2 – nepřihlásily se Vranovice C, nabídku na uvolněné místo přijalo 
družstvo Brumovice B, před nimi nabídku nepřijaly Šitbořice B, Lednice C, Křepice C. 
 
Do soutěže OP4 se přihlásilo 8 družstev, dle rozpisu soutěží se tato soutěž bude hrát tříkolově. 
 
 

2. Informace od oddílů: 
 
Oddíl Sokol Kobylí žádá svoje soupeře o možnost odehrát utkání dorostu během víkendu z důvodu 

pobytu hráčů základu družstva během pracovního týdne na internátech. 
 

 
3. Informace před zahájením sezóny 

 
Připomínáme některá ustanovení z Rozpisu okresních soutěží: 

- bod 8)  V okresních soutěžích je umožněn start žen, které jsou na republikovém žebříčku  ČAST 
            umístěny na 51. a nižších místech. 

- bod 9)  Odvetná utkání družstev stejného oddílu musí být sehrána nejpozději do 31.10.2015. 
Což znamená, že první vzájemné utkání odehrají družstva dle rozpisu a odvetu (obě odvety 
v případě Zaječí v soutěži OP4) musí být odehrány do 31.10.2015. 

- bod 11) Hlášení výsledků : neděle do 17:00 SMS na telefon 608 421 103 nebo mailem na 
pavel.halas@kamp.cz, nebo vyplněním předběžného výsledku či celého zápisu o utkání domácím 
družstvem v Registru ČÁST 

- Soutěž OP3 - sestupy: Pokud bude v soutěži OP IV startovat 12 a více družstev, sestupují celky 
umístěné na 11. a 12. místě po základní části přímo do OP IV, pokud bude v soutěži OP IV 
startovat méně než 12 družstev, celek umístěný na 12. místě po základní části sestupuje přímo do 
OP IV, případní další sestupující budou určeni podle výsledků družstev (sestupů) z vyšších soutěží. 
Což znamená, že „povinně“ v této sezóně sestoupí celek na 12. místě, případní další sestupující 
pak podle výsledků vyšších soutěží. 
 
 
 

Nejnovější změny v soutěžním řádu: 

 
 316.05  
Čtyřhry v utkání mohou hrát hráči hrající dvouhry, nebo i hráči jiní. Každý z hráčů může být zařazen pouze do 
jedné čtyřhry.  
Pokud hrací systém utkání určuje hrát čtyřhru v průběhu nebo na konci utkání, může tuto čtyřhru hrát i hráč, 
který byl již vystřídán.  
Jestliže by nastala situace, že probíhají souběžně dvě utkání, nemůže vystřídavší hráč hrát čtyřhru v prvním 
utkání – pokud mezi tím nastoupil za jiné družstvo.  
V soutěžích čtyřčlenných družstev může hrát za družstvo v utkání až 9 hráčů (4 ve čtyřhrách, 4 + 1 střídající 
ve dvouhrách), obdobně u tříčlenných a dvoučlenných družstev. 
 
332.04  
Pokud opožděné družstvo nezdůvodňuje zpoždění vyšší mocí, utkání se nehraje a vrchní rozhodčí přizná 
kontumační vítězství soupeři.  
Jestliže ale chtějí obě družstva utkání odehrát, vrchní rozhodčí zapíše ještě před začátkem tuto dohodu do 
zápisu o utkání a nechá ji podepsat vedoucím obou družstev. Podpisem dohody se obě družstva vzdávají 
možnosti podat námitky proti pozdnímu začátku utkání. 
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334.03  
Ztrátou bodu příslušného zápasu v utkání se postihují případy, kdy k zápasu (zápasům) některý hráč 
nenastoupí, nebo nastoupí s vybavením v rozporu s Pravidly stolního tenisu ČAST a byl předem na závadu 
upozorněn.  
Nenastoupí-li k zápasu v utkání družstev oba hráči, zápas se ruší a žádnému družstvu se do výsledku 
nezapočítává (v kladném ani záporném vyjádření).  
Případy, kdy k některému zápasu nebo celému utkání nastoupí hráč neoprávněně, se posuzují podle čl. 
334.01 kontumací celého utkání. 
 
Komentář ke změnám: 
316.05 Netřeba komentovat, našich soutěží se netýká. 
332.04 Dle jiných článků SŘ je čekací doba v utkáních družstev 20 minut. Po této době následuje prodloužená 
čekací doba (1 nebo 2 hodiny podle místní příslušnosti soupeře). Pokud soupeř dorazí v této prodloužené 
čekací době a zdůvodní zdržení vyšší mocí, utkání se odehraje. Pokud zdržení nezdůvodní vyšší mocí, 
postupuje se právě dle článku 332.04. 
334.03 Doposud byl hráč, který nastupoval s nesprávným hracím vybavením fakticky nepostižitelný. Tímto 
ustanovením je možno tyto hráče postihovat a to i po skončení zápasu/utkání. 
V našich podmínkách se jedná především o problémy s potahy a tyto prohřešky: 
- potah není schválen ITTF, tedy není uveden na seznamu schválených potahů ITTF- LARC, který je vydáván 
každých 6 měsíců, naleznete zde: http://ittf.com/_front_page/ittf1.asp?category=rubber  

- potah neodpovídá požadavkům pravidel stolního tenisu, především bodu 2.4.7 Potah na pálce musí být 

použit bez jakýchkoliv fyzických, chemických či jiných úprav. Úpravou potahu se rozumí jakákoli změna, 

která mění původní vlastnosti potahu. Může to být změna úmyslná („opečení potahu“) nebo i neúmyslná – 
stárnutí/degradace potahu. 
Pokud během utkání zjistíte, že soupeř používá nesprávné hrací vybavení (dle pravidel ST je hráč povinen 
ukázat svoji pálku před zápasem rozhodčímu a soupeři), je nutné jej na tuto skutečnost upozornit a oznámit to 
vrchnímu rozhodčímu utkání. Provinivší se hráč si může před zápasem nevyhovující pálku vyměnit. Pokud tak 
neučiní a k zápasu/ům nastoupí s tímto nesprávným hracím vybavením, je povinen umožnit soupeři 
fotodokumentaci stavu jeho neodpovídajícího hracího vybavení. Vrchní rozhodčí zaznamená do ZOU „hráč 
XY nastoupil kazápasu/ům č. I,(J,K,L,M) s nesprávným hracím vybavením – a blíže jej specifikuje např. potah 
ABC není na seznamu schválených potahů“.  
 
Znovu připomínáme předloňskou změnu SŘ, kdy došlo oproti předchozímu znění k závažné změně, že pokud 
za družstvo nastoupí hráč, který není na aktuální soupisce družstva, bude tomuto družstvu kontumováno celé 
utkání !!! 
Nejlepším prostředkem jak se vyhnout tomuto pochybení je mít vždy při utkání u sebe aktuální soupisku 
družstva a použít ji pro vyplnění zápisu (jak domácí, tak hosté). 
 
 

4. Pořadatelství turnajů mládeže v ročníku 2015-16 
 
Zájemci o pořadatelství turnajů mládeže, zasílejte svoje návrhy termínů do 30.9.2015 na e-mail 
pavel.halas@kamp.cz . Termíny by neměly kolidovat s termíny krajských BTM, mohou však být ve 
stejných termínech jako republikové BTM (kromě 16. a 17.1.2016). Dosavadní termínový kalendář 
s termíny republikových a krajských BTM  v příloze. 
 
 

5. Odkazy na soutěže v systému STIS 
 

OP1: http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=2106&rocnik=2015&oblast=420704 

OP2: http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=2107&rocnik=2015&oblast=420704  

 OP3: http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=2108&rocnik=2015&oblast=420704 

  OP4: http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=2109&rocnik=2015&oblast=420704  

 OPD: http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=2110&rocnik=2015&oblast=420704  
 

 
 V Šitbořicích dne 18.9.2015 
 
  Ing. Pavel Halas     
  předseda RSST Břeclav    
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