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I. stupně 30. ročníku Českého poháru tříčlenných družstev mužů a žen ve st. tenisu 2019 – 20 
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1. Termín přihlášek: 

Uzavírka přihlášek do I. stupně 29. ročníku nemistrovské soutěže tříčlenných družstev mužů a žen ve 
stolním tenisu ČESKÉHO POHÁRU je do 15. 12. 2019. 
 

Přihlášky podávejte prostřednictvím Registru ČAST v menu klub – družstva klubu – přihláška do soutěže. 
POZOR – jedná se o přihlášení do I. stupně!!! 
 
 

2. Termíny utkání: 
Termíny utkání budou zveřejněny v termínovém kalendáři a jsou závislé na počtu přihlášených družstev. 
 
 

3. Pořadatel utkání: 
Pořadatelem utkání je oddíl (klub), jehož družstvo bylo v sezóně 2018-19 hůře umístěno v konečné tabulce. 
V rozlosování bude označeno značkou „***“ a podbarveno. 
 
 

4. Určení vítěze utkání: 
Vítězem utkání je družstvo, které získá rozhodující bod. Při nerozhodném poměrů bodů, sad a míčků sehraje 
rozhodující zápas za každé družstvo jeden hráč, kterého určí organizační pracovníci družstev po utkání.  
 
 

5. Systém soutěže a postupy do II. stupně: 
- do 4 družstev 
skupinový každý s každým jednokolově. Do II. stupně postupují dvě nejlépe umístěná družstva. 
- do 8 družstev 
vylučovací na jednu porážku. Losování bude provedeno nasazením, tříděním a dolosováním. Do II. stupně 
postupují dvě nejlépe umístěná družstva. 
- nad 8 družstev 
Vylučovací na jednu porážku. Družstva budou rozdělena do dvou skupin a dvě nejlépe umístěná družstva 
v sezóně 2018-2019 budou nasazena do jednotlivých skupin, ostatní družstva budou rozlosována tak, aby dvě 
družstva z jednoho oddílu nebyla ve stejné skupině. Do II. stupně postupují vítězové skupin, dále viz závislost 
na účasti. 
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V závislosti na počtu účastníků v I. stupni ČP jsou odvozeny postupy do II. stupně. 
a) 15 a více účastníků …………….. postupují 4 družstva (finalisté skupin) 
b) 10 – 14 účastníků ……………postupují 3 družstva (vítězové finálových skupin + poražený finalista, 
družstvo lépe umístěné po základní části sezóny 2019/2020. 
c) při menší účasti ……………... postupují 2 družstva  
 
 

6. Právo a podmínky startu: 
a) právo startu mají družstva, která se řádně přihlásí do termínu uzávěrky přihlášek.  
b) hráči a hráčky musí mít zaplacen evidenční poplatek pro sezónu 2019–20 v odpovídající výši dle věkové 

kategorie (dospělý hráč 300 Kč, mládež 150 Kč), zároveň musí být uvedení v registru ČAST a mít platnou 
registraci. 

 
 
 
 

7. Pořadí zápasů: 
1. čtyřhra  2. A – X   5. B – X     8. B – Z 
   3. B – Y   6. A – Z     9. C – X 
   4. C – Z   7. C – Y   10. A – Y 
 
Sestava „A“ nebo „X“ se losuje před začátkem utkání. Utkání se hraje povinně na dvou stolech. 
Poznámka: po vzájemné dohodě obou soupeřů lze utkání hrát jen do vítězného 6. bodu, zbývající zápasy budou posuzovány jako 
vzájemná kontumace. 
 
 

8. Předpis: 
Hraje se podle Soutěžního řádu stolního tenisu a jeho platných dodatků, dále podle Pravidel stolního 
tenisu ČAST 2012-2013 a tohoto Rozpisu. Jednotlivé zápasy se hrají na tři vítězné sady z pěti možných a 
s míčky plastovými opatřenými schválenou značkou ITTF, v kvalitě minimálně *** (tři hvězdičky). Druh, 
značku a barvu míčků uvedou oddíly do přihlášky. 
 
  

9. Zasílání Zápisů o utkání a hlášení výsledků: 
a) Zápisy o utkání se zasílají nejpozději do 24hod. po odehraném utkání. Zápisy je možné zasílat 

elektronicky, a to na kontaktní adresu předsedy STK MSSST. Zápisy zaslané elektronicky budou zpětně 
potvrzovány. 

b) Nahlásit konečný výsledek utkání jsou povinna domácí družstva, a to nejpozději do 60 min po odehraném 
utkání, a to zapsáním výsledku do IS ČAST – Registr. V případě zadávání on-line zápisu v reálném čase 
utkání a potvrzením oběma vedoucími družstev se výsledek nehlásí a nezasílá se zápis o utkání.  
KONTAKT: henzel.miroslav@seznam.cz tel.: 724 049 092 
 

 

10. Pořádkové pokuty: 
a) za pozdní zaslání Zápisu o utkání nebo pozdní nahlášení výsledku 

zasílání zápisů      hlášení výsledků 
o 1 den později ……………………….. 0.050,-Kč o 1 hod. později ……… 050,-Kč 
o 2 – 4 dny později …………………… 0.100,-Kč o 2 hod. později ……… 100,-Kč 
o 5 a více dnů ………………………… 0.200,-Kč o více než 3 hod ……… 200,-Kč 

b) za neodehrané utkání ……………………   1.000,-Kč 
c) ostatní prohřešky dle sazebníku pokut pro mistrovské soutěže a SŘ čl. 704 

 
 

11. Vrchní rozhodčí utkání: 
Domácí družstvo k utkání zajistí vrchního rozhodčího s platnou licencí. V případě, že utkání nebude řídit 
rozhodčí s platnou licenci, přejímají funkci vrchního rozhodčího oba vedoucí družstev, přičemž vlastním 
řízením průběhu utkání je pověřen vedoucí domácího družstva (SŘ čl. 338.01). V zápise o utkání musí být 
sepsána dohoda před začátkem utkání. Vrchní rozhodčí nesmí být v utkání současně hráčem (SŘ čl. 338. 
09)!!! 
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12. Ceny: 
Postupující družstva obdrží finanční odměnu ve výši 3.000,-Kč: 
Odměna bude vyplacena po vydání konečných výsledků ČP na účet oddílu (klubu), který uvedou do přihlášky 
pro Český pohár. 
 
 

13. Další ustanovení: 
Pro nemistrovskou soutěž Český pohár platí v plném rozsahu Rámcový rozpis 30. ročníku soutěže vydaný 
ČAST a je nedílnou součásti tohoto Rozpisu. Rozlosování a adresář družstev bude rozeslán do 20. 12. 2019.  
 

 

14. Soupisky: 
Soupisky družstva vyplní v Registru ČAST. Termín pro vyplnění soupisek v Registru je do 20. 12. 2019. 
Soupisky budou v Registru ČAST potvrzeny předsedou STK. V I. stupni ČP není dovolen start hráčům, kteří 
jsou uvedeni v základu ligových družstev a hráčům na střídavý start.  

 
 
 
 
 

Rozpis I. stupně ČP zpracoval:  Miroslav Henžel 
Rozpis I. stupně ČP schválil:   VV MSSST 22.11.2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jiří    O L B R I C H T    v.r.                                        Miroslav H E N Ž E L   v.r. 
       předseda    MSSST                                      předseda STK MSSST  
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