
ROZPIS  
regionálních soutěží družstev dospělých a žactva 

pro sezónu 2020/2021  
Stolní tenis Uherské Hradiště  

A. Všeobecná ustanovení  

1. Řízení soutěží: VV Stolního tenisu Uherské Hradiště z.s.  

2. Pořadatel: Pořadateli jednotlivých utkání jsou oddíly, jejichž družstva jsou 
uvedena v rozlosování na prvním místě (domácí).  

3. Termíny: Říjen 2020 až Duben 2021 dle rozlosování soutěže.  

4. Místo: Hraje se ve schválených místnostech pořádajícího oddílu.  

5. Přihlášky: Oddíly vyplní a odešlou přihlášku družstev oprávněných k soutěži v 
centrálním registru na stránkách https://registr.ping-pong.cz/htm/. Po přihlášení do svého 
profilu uživatele s právy správce klubu, kliknete na Klub – Družstva klubu. Z roletky vlevo 
vyberete Sezónu 2020/2021 a vpravo kliknete na tlačítko „Přihláška do soutěže“ Vyplníte a 
dáte odeslat. Přihlášky do žákovských soutěží prosím pošlete také přes registr, jen uveďte 
“Regionální soutěž 1.třídy” a “starší žáci” Termín uzávěrky přihlášek do soutěží STUH je 
15. 8. 2020.  

 

 

Po termínu 15. 8. 2020 nebudou přihlášky přijaty a místo bude  
nabídnuto dalšímu týmu v pořadí !  
 
 
 
 
 



 
B. Technické ustanovení  

1. Předpis:  

Hraje se podle aktuálního platného rozpisu, „Soutěžního řádu stolního tenisu platného od 
15. 5. 2012“, se všemi dodatky 1-8 a dle interních předpisů a nařízení STUH.  

2. Systém soutěží:  

RP 1. třídy – 12 družstev RP 2. třídy – 12 družstev RP 3. třídy – 12 družstev RP 4. třídy – 
12 družstev RP 5. třídy – dle počtu přihlášených, RP žáků - bude zvolen počet skupin podle 
počtu přihlášených  

Dospělí: Hrají ve čtyřčlenných družstvech (čl. 317 SŘ) v počtu 18 zápasů. Hraje se ve 
skupině každý s každým dvoukolově.  

Žáci: Hrají ve tříčlenných družstvech v plném počtu 10 zápasů  

Systém RP družstev žáků bude zvolen dle počtu přihlášených, předpoklad po 
základní části rozdělení na finálovou a výkonnostně slabší skupinu (skupiny)  

Poznámka: žákovské soutěže budou organizovány také Zlínským krajským svazem ST 
jako bodovací krajské turnaje, dle rozpisu a v termínech jak je uvedeno na stránkách 
www.zksst.cz.  

3. Startovné: Přihlášená družstva uhradí (do 31. 8. 2020) vklad do soutěže ve výši: RP 
1.třídy – 150 Kč RP 2.třídy – 100 Kč RP 3.třídy – 100 Kč RP 4.třídy – 50 Kč RP 5.třídy – 50 
Kč RPžáků – 0Kč   

4. Náležitosti kluby startující v regionálních soutěžích STUH zašlou:  
Do 15.8.2020 - Přihlášku do soutěže  
Do 31.8.2020 – Evidenční seznamy, soupisky, zaplacení evidenčních poplatků, pokut a 
vkladů do soutěží  

Pro kluby jejichž nejvyšší družstvo hraje soutěž řízenou krajem nebo ČASTem platí 
termíny a platby těchto soutěží !  

 
 
 



5. Platby: Platby za evidenční seznamy, startovné a pokuty, vztahující se k STUH zašlou 
oddíly na účet sdružení  

Číslo účtu o.s. STUH: 2200200348/2010  

6. Rozhodčí: Pořádající oddíl zabezpečí kvalifikovaného rozhodčího. Na utkání nebudou 
delegováni vrchní rozhodčí. STUH si však vyhrazuje možnost delegovat na některé utkání 
vrchního rozhodčího. Oddíly s 1-3 družstvy v soutěžích dospělých mají povinnost mít 
minimálně jednoho rozhodčího licence „K“. Oddíly se 4 a více družstvy 2 a více 
rozhodčích licence „K“  

7. Míčky: Hrát se bude plastovými míčky, musí jít o schválenou značku ze seznamu ITTF 
(http://www.old.ittf.com/_front_page/ittf1.asp?category=balls) a to nejméně v kvalitě *** (tři 
hvězdičky). Značku míčků pro celou sezónu, uvede oddíl (klub) na přihlášce do soutěže, 
bude v adresáři družstev. Případnou změnu v průběhu sezóny lze provést písemným 
nahlášením předsedovi STK a její platnost vstoupí se začátkem druhé poloviny soutěže. V 
případě, že pořadatel (domácí družstvo) nepřipraví značku, typ a druh míčků k utkání dle 
nahlášení, může soupeř (hostující družstvo) odmítnou nastoupit k utkání. Vrchní rozhodčí 
tuto skutečnost napíše do zápisu o utkání a přizná kontumační vítězství hostujícímu 
družstvu. V případě, že hostující družstvo odehraje utkání s jinou značkou nebo typem 
(druh vždy plastový),vzdává se pozdější možnosti podat námitku.  

8. Dresy: Hráči RP 1.třídy mají povinnost hrát v klubových dresech. Nedodržené této 
povinnosti bude pokutováno. Doporučujeme aby i družstva v ostatních soutěžích hrála v 
klubových dresech.  

9. Odvetná utkání družstev téhož oddílu musí být sehrána nejpozději do zahájení 
2. kola soutěže. Zároveň musí nahlásit min. 3 dny předem datum, kdy budou tyto své 
vzájemné zápasy hrát. Neplatí u žákovských soutěží.  

10. Hrací termíny:  
Muži – neděle 9:00 hod nebo sobota 17 hod (uveďte do přihlášek) Žáci – pátek 
17:00 hod Výjimky s odůvodněním napište do přihlášek, budou posuzovány VV 
STUH  

 



11. Postupy a sestupy  
Družstva z RP 1. třídy postupují do krajské soutěže mužů 2020/2021. Tabulka možných 
postupů a sestupů bude zveřejněna na stránkách STUH.  

12. Hlášení výsledků a zasílání zápisů: Vedoucí pořádajících (domácích) družstev mají 
tyto povinnosti vztahující se k hlášení výsledků a odevzdávání zápisů:  
1. Zadat výsledek na do registru STIS (do neděle 15 hod)  
2. Nahrát vyfocený (čitelný !)  zápis do mobilní aplikace nebo na stránku 
https://zapisy.stuh.cz/apka/ 
3. Zadat zápis na STIS - https://stis.ping-pong.cz/htm/ (do 7 dní od odehrání  

utkání)  

Pozdější zaslání zápisu nebo nenahlášení výsledku bude postihováno pořádkovou 
pokutou dle sazebníku pokut.  

13. Změny hracích termínů – předehrání a odklady utkání: Po vzájemné dohodě obou 
soupeřů je možné utkání předehrát. Při předehrání je nutné nahlášení termínu a místa 
min. 3 dny předem ! Odložení utkání na pozdější dobu nebude možné! Pouze 
předehrání.  

14. Sazebník pokut: Oddíly, které neuhradí pokuty za sezónu 2019/2020, nebudou moci 
startovat v ročníku 2020/2021. V případě zjištění „neodehrání“ utkání, nebo jeho zápasů, 
ve stanovenou schválenou dobu nebo místě kontrolním orgánem STUH, bude 
postupováno dle platných nařízení Soutěžního řádu. Kompletní aktualizovaný sazebník 
najdete na www.stuh.cz  

15. Hrací místnost: Do hrací místnosti musí být po celou dobu trvání utkání umožněn 
přístup (veřejnosti, kontrolních orgánů)  

16. Další ustanovení: Hráči startují v mistrovských dlouhodobých soutěžích na vlastní 
nebezpečí a zodpovědnost. Doporučujeme ve vlastním zájmu hráče oddílu (klubu) si 
nechat provést lékařskou prohlídku.  

Rozpis soutěže byl schválen VV STUH, dne 15. 7. 2020  

Michal Janík  
předseda VV STUH  
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