
VÝBOR  SVAZU  STOLNÍHO TENISU  regionu  KLADNO

vypisuje mistrovské soutěže družstev mužů ve stolním tenisu 

na sezónu   2022/2023       

VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ

1.  Řízení  soutěží  :    Soutěž  řídí VSST Kladno prostřednictvím STK.
Kontaktní adresa STK :  Sokolovský Petr, Benešovská 3153, 27201 Kladno nebo petrsok  @  volny  .cz   , 
webové stránky RSST Kladno : http://kladno.stcstolnitenis.cz/

2.  Pořadatel           :   Pořadatelem jednotlivých utkání jsou družstva uvedená v rozlosování  na  prvních místech

3. Termíny soutěží  :  Budou uvedeny  v  rozpisu rozlosování soutěží jednotlivých tříd.

4.  Místo konání      :  Hraje se v místnostech  zúčastněných družstev dle rozlosování soutěží.

 6.  Úhrada nákladů :   Družstva startují na vlastní náklady.

PODKLADY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽÍ

1.  Eviden.seznam   :      Správce registru ČAST za oddíl vyplní evidenční seznam hráčů na internetu. Termín pro vyplnění 
evidenčního seznamu včetně zaplacení je od 1.6.2022 do 15.6.2022.  (Poplatky za evidenční seznam  
300,-Kč dospělí, 150,-Kč mládež)
    U oddílů, jejichž mužstva hrají pouze regionální soutěže, vypočtenou částku registračního poplatku 
je nutné zaplatit na OVČSTV Kladno pomocí složenky, v hotovosti nebo převodem. 
   Číslo účtu OV ČSTV Kladno :  0002230141/0100, konst.symbol 0379, var.symbol dle rozpisu 034***. 
   Kopii dokladu o zaplacení za evidenční seznam, pro oddíly jejichž družstva hrají pouze regionální 
soutěže zaslat do 24.6.2022 na  adresu :   Petr Sokolovský                                 

                                                                                   Benešovská 3153            nebo naskenované e-mailem
                                                                                27201     KLADNO           (petrsok@volny.cz)

Registrační poplatek za evidenční seznam a registraci mužstva je možné zaslat na jedné složence (platí 
pouze pro oddíly, jejichž družsta hrají pouze regionální soutěže). Oddíly, jejichž některé mužstvo hraje 
vyšší než okresní soutěže, zaplatí vypočtenou částku registračního poplatku na svaz, kde hraje jeho 
nejvýše postavené mužstvo v termínu určeném příslušným svazem.

 2.  Přihlášky     :    Správce registru ČAST za oddíl vyplní přihlášky družstev   do soutěže    (nezapomenout vyplnit 
hrací den a čas) na internetu (klub-družstva klubu – přihláška do soutěže) a po zaplacení registračního 
poplatku za družstvo (300,- Kč/družstvo) je nutné zaslat kopii dokladu o zaplacení do  10  .6.2022    na 
adresu :   Petr Sokolovský

                                                                                 Benešovská 3153    
                                                                        27201 KLADNO                    nebo naskenované e-mailem (petrsok@volny.cz)
 Poplatky je možno také uhradit v hotovosti na OVČSTV Kladno, budova stadionu fotbalu SK, I.patro, 

ing. Slánský (kopii dokladu o zaplacení také poslat). 

3.  Soupisky    :     Správce registru ČAST za oddíl, po schválení evidenčního seznamu (termín pro schválení eviden.
  seznamu je do 30.6.2020) a po vyplnění přihlášek družstev vyplní v registru soupisky pro jednotlivá 

družstva. Termín vyplnění soupisek je do 29.7.2022

4.  Účastníci tříd :     Rozdělení družstev v jednotlivých třídách je zveřejněno na webových stránkách RSST Kladno a v závěru 
tohoto dokumentu.

5.  Losování    :                 Rozlosování soutěží bude předáno na schůzce vedoucích družstev, která se koná ve středu dne 
7.9.2022 od 17:00 ve VIP klubovně na stadionu fotbalu SK  (po schodech přízemí vpravo).
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TECHNICKÁ  A  OSTATNÍ  USTANOVENÍ

1.  Předpis              :       Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu, platného soutěžního řádu stolního tenisu a dle 
ustanovení tohoto rozpisu.

 2.  Podmínky účasti :  a)   Soutěží se mohou zúčastnit družstva se sídlem v regionu Kladno, pokud nestartují ve vyšších 
soutěžích nebo družstva, která požádají o vstup do soutěží řízených RSST Kladno (úpr.čl. 322 SŘ). 
Účast družstev se sídlem mimo region Kladno podléhá schválení více než 50% oddílů regionu.
b)   Oddíl musí mít schválený evidenční seznam a zaplacené registrační poplatky a nesmí mít žádné 
nevyřízené závazky vůči RSST Kladno nebo ČAST. Družstvo musí mít potvrzenou soupisku a 
zaplacený vklad do soutěže za družstvo.
c)   Družstva startující v regionálních soutěžích nemusí mít kvalifikované trenéry, rozhodčí ani mládež.

3.  Soutěžní  třídy  :       Ustanoveny dvě třídy okresních soutěží (I.tř. 13 mužstev a II.tř. zbytek mužstev).

4.  Systém soutěží  :      a)  Hraje se dvoukolově, dlouhodobě dle schváleného  rozlosování. Družstva jsou čtyřčlenná, hraje 
se všech 18 zápasů na tři vítězné sety do 11 bodů. Utkání může být zahájeno pouze, pokud jsou přítomni 
alespoň tři hráči obou soupeřů.
   b)  Za vítězství družstva jsou čtyři body, za remízu dva body, za prohru jeden bod a za kontumaci 
nula bodů.  

5.  Postup a sestup :      Vítězové soutěží postupují přímo do vyšší soutěže. Z RSI do RSII  sestupují nejméně dvě družstva.

6.  Soupisky :    Článek 330.24 SŘ se upravuje takto : Všichni hráči regionu Kladno mohou být v soutěžích 
pořádaných RSST Kladno maximálně na třech soupiskách. Týká se to i hráčů nově zaregistrovaných v 
průběhu základní části soutěží.
   Pro oddíly, které mají v jedné soutěži více družstev, se ustanovuje vyjímka čl. 330.13  tak, že na soupisky 
družstev v nížší třídě mohou být zařazeni všichni hráči, kteří jsou náhradníky, ne pouze jeden, jak stanovuje
předpis.
   Pro oddíly, které mají v jedné soutěži více družstev se ustanovuje úprava čl. 330.14 tak, že přesun hráče 
mezi družstvi v průběhu soutěže je možný pokud hráč není v základu mužstva a nesehrál žádné utkání v 
této soutěži.

   7. Střídání hráče :     K článku 316.04 SŘ se přidává toto : Po dosažení 10 bodů jedním z družstev v utkání mohou obě družstva 
využít druhého střídání hráče. Pokud nevyužili prvního střídání mají k dispozici střídání dvě.

   8.  Neoprávěný start :   Článek 334.01 bod „k“ se upravuje tak, že když nastoupí závodník neoprávněně (např. hráč,  který je členem
oddílu, ale není uveden na soupisce družstva nebo má propadlou registraci) nebude provedena kontumace 
celého utkání, ale budou kontumována pouze utkání, ve kterých tento závodník nastoupil.

   9.  Vyhodnoc.hráče :    Utkání, které  hráč z jakýkoliv důvodů zkontumuje se mu započítává do hodnocení hráčů jako prohra a pro 
protivníka jako výhra.

10. Účast žen :     V soutěžích mužů pořádaných RSST Kladno mohou startovat i ženy za podmínek dle čl. 303.02 SŘ 
kromě bodu g), který se nahrazuje takto :
    Ženy mohou startovat v I. a II.třídě soutěžích mužů pouze za předpokladu, že nejsou členkami základu 
družstva žen I.ligy nebo extraligy. Ve třetí třídě mohou ženy startovat za předpokladu, že nejsou členkami 
základu družstva žen II.ligy, I.ligy a extraligy . 

11. Míčky :                         Značku míčků, kterou družstvo bude hrát na domácích stolech se uvede do přihlášky družstva. Značka 
musí být schválena ITTF, kvalita *** , v případě oranžových míčků musí být toto výslovně uvedeno.

12. Ceny  : Družstva na prvním místě jednotlivých soutěží obdrží diplom, vítěz RSI obdrží putovní pohár.

13. Ostatní :    Kompletní ustanovení pro řízení soutěží regionu Kladno budou předána na schůzce vedoucích družstev v 
září na schůzce vedoucích družstev.

              V Kladně dne  5.5.2022                                                                 Výbor svazu stolního tenisu
                                                                                                                     region Kladno



ÚČASTNÍCI  S  PRÁVEM  STARTU  2022/2023            

Reg.soutěž I.třídy        Reg.soutěž II.třídy                

 STC Slaný C  Sokol Dříň C

 TTC Kladno E  STC Slaný E

 TTC Slovan Kladno B  TTC Slovan Kladno C

 KST Slatina A  Sokol Stochov-Honice B

TTC Jemníky ST Viktorie Černuc  

Sokol Buštěhrad B TSM Kladno B

Sokol Unhošť  B DTJ Sparta Kladno B

TSM Kladno A KST Slatina C

DTJ Sparta Kladno A TTC Kladno G 

STC Slaný D TTC Velká Dobrá

KST Slatina B Sokol Stochov-Honice C

Sokol Dříň B SK Družec

TTC Kladno F TTC Kladno H


