
SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE STOLNÍHO TENISU 

NEREGISTROVANÝCH LIBEREC 

 

                                         PROPOZICE DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV 

 

1. Řízení soutěže 

  Soutěž řídí sportovně technická komise stolního tenisu neregistrovaných Liberec (dále jen STK). 

  Adresa STK je: Jiří Kykal, Dobrodružná 762, 463 12 Liberec, tel.:737 220 343,e-mail:jiri.kykal@pregis.cz 

 

2. Podmínky startu 

V soutěži startují družstva složená z hráčů zapsaných na soupisce, která je potvrzená STK. Hráč musí být 
starší 18-ti let. Hráč starší 15-ti let se může zúčastnit se souhlasem zákonného zástupce. 

 Za družstvo nesmí startovat: 

 a) hráči, hrající v soutěžích ČSTV stolního tenisu, včetně hráčů hrajících soutěž ČSTV bez registrace na občanský 
   průkaz, ani hráči hrající v zahraničí. Aktivně registrovaný hráč, který chce hrát soutěže neregistrovaných musí být    
   odregistrován u České asociace stolního tenisu (Mezi stadiony, Poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6) do 31.5.    
   Vedoucí družstva předá doklad o odregistraci STK. 

b) hráči, kteří nemají bydliště nebo sídlo organizace v okrese Liberec 
 
c) hráče zapíše na soupisku vedoucí družstva a předloží ke schválení u STK k 30.6.  Hráč smí v dané polovině 
   soutěže nastoupit pouze za jedno družstvo.  

d) návrh na přestup hráče předloží k STK  písemně vedoucí družstva, do nějž hráč přestupuje, k 31.12.  a přestup 
   platí pro jarní část soutěže. STK hráče doplní na soupisku a potvrdí ji. 
 
e) hráči družstva SKST voz. “A“ hrají svá utkání vždy v domácí herně, k utkání může nastoupit pouze jeden chodící  
   hráč družstva.  

Každý startující hráč musí mít vystaven Průkaz neregistrovaného hráče stolního tenisu (dále Registrační 
průkaz).  Průkazy vystavuje, potvrzuje a kontroluje STK před zahájením soutěže.  Nového hráče, který není pro daný 
ročník soutěže na soupisce žádného jiného družstva, zaregistruje STK do družstva i během soutěže a to na návrh 
vedoucího družstva. 

V soutěži startuje každý hráč na vlastní nebezpečí. 

V případě neoprávněného startu hráče v soutěži bude výsledek celého utkání kontumován a družstvo bude 
zatíženo trestnými důsledky dle bodu 12. tohoto rozpisu. 

 

3. Hospodářské náležitosti 

Každé družstvo startuje na vlastní náklady. Vklad do soutěže činí 500,- Kč za družstvo a je nutno ho 
poukázat v termínu, kdy se družstvo přihlašuje do soutěže. Prostředky budou použity na organizační výdaje, nákup 
cen pro první tři družstva v každé třídě, případně na nákup nového putovního poháru. 

 

4. Pravidla 

 Hraje se podle platných Pravidel stolního tenisu a dle ustanovení těchto propozic. 

 

5. Pořadatel 

V každém utkání je pořadatelem družstvo, uvedené na prvním místě dle rozlosování. Jeho povinností je 
zajistit minimálně jeden hrací stůl a vyhovující (dle STK) prostředí a zodpovědnost za doručení zápisu STK. V herně 
s více stoly se hraje na dvou stolech, nedohodnou-li se kapitáni jinak. 

Dojde-li během soutěže ke změně hrací místnosti, je kapitán družstva povinen nahlásit změnu STK a všem 
družstvům v dané třídě. 



6. Zápis o utkání 

Kapitáni družstev zapíší před utkáním do zápisu hráče ze soupisky svého družstva v pořadí čtyřhra a A,B,C 
resp. X,Y,Z. 

Kapitán na požádání soupeře předloží soupisku svého družstva. Jako první vyplní zápis domácí družstvo. U 
každého hráče musí být v zápise uvedeno číslo registračního průkazu. Zápis musí obsahovat datum odehrání 
utkání, výsledek utkání a podpisy obou kapitánů. Domácí družstvo je povinno odeslat zápis nejpozději do tří dnů po 
odehrání utkání na uvedenou adresu. 

Pokud bude chtít kapitán jednoho nebo druhého družstva využít tzv. Střídání čtvrtého hráče musí se dodržet 
tento postup: 

- 4.hráč musí být přítomen na utkání již na začátku utkání nebo po dohodě s kapitánem druhého družstva 

- po odehrání čtyřhry a odehrání dvouher = A proti X, B proti Y a C proti Z 

- před dalším utkáním buď bude doplněný 4.hráč do kolonky S a příslušné písmenko bude přeškrtnuto a 
dopsáno písmeno S 

- 4.hráč dohraje zbývající DVA zápasy za svého týmového kolegu, nahrazený hráč dále již NEHRAJE 

V případě neodeslání zápisu může být družstvu výsledek kontumován. 

 

7.Čekací doba 

 a) Čekací doba k rozehrání utkání je 10 minut od začátku utkání, daného rozlosováním. 

 b) Utkání musí být rozehráno minimálně se dvěma hráči v každém družstvu v době podle bodu 7a). Před začátkem  
     1.zápasu musí být zápis o utkání definitivně vyplněn - hráči ABC, resp. XYZ a čtyřhra (třetí hráč musí být uveden   
     nebo musí být pozice C resp. Z proškrtnuta). Jiní hráči nemohou k utkání za družstvo nastoupit. 

 c) třetí hráč, je-li uveden v zápisu o utkání a: 

     - nedostaví se ke svému zápasu je zápas kontumován v jeho neprospěch. 
     - dostaví se k utkání, musí nastoupit ke svému dalšímu zápasu dle zápisu o utkání. 

 Pokud družstvo nedodrží uvedené podmínky, bude STK družstvu výsledek kontumovat. 

 

8. Systém zápasů 

Utkání se hraje systémem každý s každým dle zápisu (včetně čtyřhry) na 3 vítězné sety (tedy celkový počet 
setů je maximálně 5), do 11 vyhraných míčků v setu, přičemž rozdíl musí být min. o 2 míčky. Podání se střídá po 
dvou míčcích. Zahajuje se čtyřhrou, pokud se kapitáni nedohodnou jinak. Utkání může být sehráno minimálně 
se dvěma hráči v každém družstvu. Za vítězné utkání obdrží družstvo do tabulky 3 body, za remízu 2 body, za 
prohru 1 bod a za kontumační prohru žádný bod. 

 

9.Výměna hráčů 

Družstvo musí odehrát zápasy dvouher se třemi (dvěma) hráči, kteří jsou uvedeni v zápisu jako A,B,C resp. 
X,Y,Z.  K utkání čtyřhry mohou nastoupit jiní dva hráči ze soupisky družstva. 

K dalšímu utkání je možno nastoupit v jiné sestavě družstva. 

 

10.Míčky 

V našich soutěžích se bude hrát pouze s plastovými míčky průměru 40 mm s třemi hvězdičkami značky 
JOOLA 40 nebo 40+: 

- JOOLA  SUPER 
- JOOLA  FLASH 
- JOOLA  PRIME 

Domácí družstvo zajišťuje míčky, pokud se kapitáni nedohodnou jinak. V případě nedohody, se hraje 
schválenými míčky viz. výše, které zajistí hosté. Pokud hosté nechtějí použít své míčky nebo nebude k disposici 
žádný míček těchto značek, hraje se s bílými plastovými míčky průměru 40 mm s třemi hvězdičkami jakékoliv 
značky, které předloží domácí. Domácí musí mít takový dostatek míčků, aby bylo možné odehrát všech deset 
zápasů jedním druhem míčků. 



11.Protesty 

Případné protesty se uvedou na druhé straně "Zápisu o utkání", nejpozději však do tří dnů po odehrání 
utkání. S protestem se musí zaslat složenkou vklad 100 Kč na adresu STK. V případě  neoprávněného protestu 
vklad propadá. K protestu se vyjádří nebo jej svým podpisem potvrdí i kapitán soupeře. Protesty budou řešeny STK 
stolního tenisu do 15 dnů od podání. 

Protesty mohou být i proti nesportovnímu chování hráčů nebo družstva (např. nečestné působení na 
soupeře, úmyslné poškozování hracího vybavení, nadávání a hlasité výkřiky, úmyslné vyhození míčku z hracího 
prostoru atd.) 

 

12.Disciplinární opatření 

V případě tří kontumačních proher bude družstvo vyloučeno ze soutěže a v dalším ročníku může startovat 
pouze v nejnižší třídě. 

STK může vyloučit hráče nebo družstvo ze soutěže při porušení sportovní etiky a hry ve smyslu FAIR PLAY. 

 

13.Systém soutěže 

Soutěž se hraje v jednotlivých třídách, o počtu družstev stanoveném STK, systémem každý s každým, 
podzim-jaro, doma-venku. V poslední třídě bývá zpravidla počet družstev nižší a herní systém určí STK. 

Vítězné družstvo 1. třídy se stává přeborníkem okresu Liberec a držitelem putovního poháru. V případě pěti 
po sobě jdoucích vítězství získává družstvo tento pohár do svého trvalého držení. 

Postupový a sestupový klíč: 
1. Poslední dvě družstva po ukončení soutěže sestupují do nižší třídy. První dvě družstva postupují do vyšší 

třídy.   
2. V případě doplňování družstev do třídy pro nový ročník soutěže budou zařazena družstva v tomto pořadí: 

a)  předposlední, poslední družstvo z dané třídy 
b)  3., 4., atd. družstvo z nižší třídy 

3. V případě, že družstvo nebo družstva odmítnou postup z nižší do vyšší třídy, je postup nabídnut dalším 
družstvům od 3. místa až do posledního nesestupujícího družstva v nižší třídě. V případě, že se nenalezne 
potřebný počet postupových družstev, lépe umístěná družstva ze sestupujících z vyšší třídy zůstávají ve vyšší 
třídě. 

4. Družstvo, které odmítne postup a získá odměnu za umístění, tak svou odměnu vrátí zpět do pokladny STK 
společně s platbou za startovné do nového ročníku 

5. V novém ročníku soutěže bude družstvo zařazeno do třídy podle jeho výsledku z minulého ročníku za 
předpokladu, že na soupisce družstva budou minimálně dva hráči ze soupisky družstva v minulém ročníku. V 
případě požadavku více družstev na tuto pozici rozhodne vyšší % úspěšnosti hráčů družstva z minulého 
ročníku soutěže. 

 
 

14.Termíny utkání 
1. Povinností všech družstev je odehrát jednotlivá utkání dle termínů, daných rozlosováním soutěže. V případě, 

že hrací den připadá na svátek, musí domácí družstvo navrhnout dva termíny pro odehrání zápasu (max. do 
konce následujícího týdne od data rozlosování). Po vzájemné dohodě obou soupeřů je povoleno utkání 
předehrát. Pokud se soupeři na předehrání utkání nedohodnou, pak platí termín, daný rozlosováním soutěže. 
Ve vyjímečném případě může být utkání odloženo, a to pouze za těchto podmínek: 
 
a) Družstvo, které potřebuje odložit utkání, je povinno se o tomto odložení dohodnout se soupeřem. Maximální 
lhůta pro odehrání odloženého utkání je do pátku následujícího týdne. Výsledek utkání musí vedoucí 
domácího družstva oznámit STK do konce tohoto týdne. Pro zachování regulérnosti soutěže není dovoleno 
utkání posledních dvou kol jarní části soutěže odkládat. 
 
Pokud nebude utkání odehráno v termínu daném rozlosováním soutěže nebo nebude splněn bod a), bude 
utkání zkontumováno v neprospěch domácího družstva. Při kontumačních prohrách bude družstvo zatíženo 
trestními důsledky dle bodu 12) v Propozicích. 
 
 
 
 



15.Kritéria, rozhodující o konečném pořadí v soutěži 

 V případě rovnosti bodů dvou družstev rozhodují o pořadí vzájemná utkání (body, sety, míčky), při rovnosti 
bodů více družstev o pořadí rozhodují vzájemná utkání těchto družstev (body, sety, míčky). 

 

 

16.Potahy. 

 Potahy na pálce musí být barevně odlišeny jsou-li různého druhu. 

 Druhy potahů pro rozhodnutí rozlišujeme: 

 a) útočné A - "špunty dovnitř, mech" 

 b) útočné B - "špunty nahoru - sendvič" 

 c) obranné A - "špunty dovnitř-antispin, mech" 

 d) obranné B - "špunty nahoru bez mechu" 

 e) obranné C - "špunty nahoru dlouhé 1,5-1,9mm,s mechem i bez, 

 tzv. TRÁVA". 

 

 

17.Platnost propozic 

 Tyto propozice platí pro soutěže od sezóny 2022/2023.  

 Případné odchylky od těchto propozic budou uvedeny v oběžnících. 

 

 

V Liberci, dne 14. srpna 2022 

 

STK stolního tenisu neregistrovaných: 

 Ing. Kolenïč Tibor    

       Ing. Kykal Jiří     

 Havel Ladislav  

 Podhajský Josef 

 Lepa Jiří 


