
 Rozpis krajských dlouhodobých soutěží družstev mužů a žen   2020  - 21  

 

 

Zlínský  Krajský  Svaz  Stolního  Tenisu  ve  Zlíně 
 

ROZPIS   KRAJSKÝCH   DLOUHODOBÝCH   SOUTĚŽÍ   

DRUŽSTEV   MUŽŮ   A   ŽEN   2020 – 21 

DODATEK č.2 

 

A.  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ   : 
 

2. POŘADATEL  UTKÁNÍ    : 
Pořadatelem utkání budou oddíly (kluby), jejichž družstva budou v rozlosování uvedena na prvním místě (v odvetném kole 

opačně – pokud bude možné tato utkání odehrát do 15.6.2021).  
 

3. TERMÍNY  UTKÁNÍ    : 
Termíny utkání budou uvedeny v rozlosování, na základě zveřejněného opraveného rozlosování soutěží. Termíny případných 

odvetných utkání budou určeny dodatečně. Mistrovská utkání se hrají v sobotu v 1700 h. a v neděli v 1030 h. V případě potře-

by může předseda STK určit konání utkání i na jiný termín. Závazné začátky, které je možno měnit pouze po dohodě soupe-

řů, budou uvedeny v rozlosování.  

Pořadatelé utkání mají možnost navrhnout předsedovi STK (na formuláři přihlášky) i jiné začátky utkání, než určuje tento 

rozpis. Tyto však nemusí být vždy akceptovány. 

 

B.  TECHNICKÁ  A   OSTATNÍ   USTANOVENÍ   : 
 

10.2.   S O U T Ě Ž E     M U Ž Ů    : 
 

10.2.1. :  Hraje se dlouhodobě, dvoukolově, systémem každý s každým. Odvetná utkání pouze v případě, že je bude možné  

               odehrát do 15.6.2021. Pokud to nebude možné, bude soutěž odehrána jednokolově. 
 

 

10.3.   S O U T Ě Ž     Ž E N    : 
 

10.3.1. :  Hraje se formou dvojutkání doma, venku. 

 

14. SOUPISKY      : 
Družstva zadají do 15.září 2020 do Registru ČAST soupisky svých družstev s údaji požadovanými v Registru. Každé druž-

stvo zodpovídá za oprávněnost zařazení svých hráčů na soupisku a sestavení soupisky podle Soutěžního řádu.  

V případě, že by byl některý hráč zaregistrován a uveden na soupisku neoprávněně, nebo soupiska nebyla sestavena podle 

předpisů v Soutěžním řádu, bude provinivší se družstvo potrestáno -technicky a příp. i disciplinárně a to i při dodatečném 

zjištění, i při potvrzení soupisky předsedou STK. 

Zadané soupisky budou uzamčeny a každé družstvo si samo vytiskne soupisku s fotografiemi (formát PDF). Družstva mohou 

použít soupisky elektronické. V tomto případě jsou družstva povinna elektronickou soupisku na vyžádání kdykoliv předložit. 

Jestliže podle rozhodnutí vrchního rozhodčího při utkání nebude fotografie aktuální nebo dostatečně kvalitní k posouzení to-

tožnosti hráče, nebo nebude předložena soupiska, budou družstva a vrchní rozhodčí postupovat podle SŘ čl. 109.01 Poznám-

ka 1 a čl. 329.05. Potvrzení o schválení soupisky bude vytištěno na schválené soupisce. 

Jestliže některý hráč bude v registru se zakrytou fotografií, ale jinak platnou registrací, bude na soupisce označen „RP“ (zod-

povídá oddíl hráče). Tento hráč se prokáže průkazem s aktuální fotografií. 

Při změnách soupisky se postupuje stejně, jako při jejím prvním zadávání. Při změně soupisky v kratší době než 3 dny před 

utkáním, je povinnost oddílu dohodnout se s předsedou STK. 

Článek 330.25 SŘ, bude případně uplatněn po odehrání první poloviny soutěže (před odvetnými utkáními). 
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19. POSTUPY   A   SESTUPY      : 
 

19.1.   Divize mužů, Krajská soutěž mužů I.tř., Krajská soutěž mužů II.tř.     : 
 

V případě, že budou ligové soutěže anulovány a krajské soutěže odehrány, budou postupy a sestupy řešeny pouze na úrovni 

krajských, případně regionálních soutěží. 
 

3.liga   nesestoupí nikdo 

divize  nepostupuje nikdo 

  sestupují družstva na 11.-12.místě konečné tabulky 

KP I.tř.  postupují družstva na 1.-2.místě konečné tabulky 

  sestupují družstva na 11.-12.místě konečné tabulky 

KP II.tř.  postupují družstva na 1.místě konečné tabulky 

  sestupují družstva na 11.-12.místě konečné tabulky 

RP  postupují družstva na 1.místě konečné tabulky 

 

24. UPOZORNĚNÍ    : 
 

V případě omezení soutěží na základě vládních opatření bude o soutěžích rozhodnuto následovně: 

a) nemožnost odehrát soutěž dvoukolově, budou postupy a sestupy řešeny na základě tabulek po odehrání první polo-

viny soutěže (po 11.kole) 

b) nemožnost odehrát alespoň jednokolovou soutěž, bude soutěž anulována. Účastníci soutěží 2020/21 mají nárok na 

start v sezóně 2021/22. 

 

 

 

Schváleno VV ZKSST dne 4.ledna 2021 

 

 

 

 
Mgr. Karel  Z A H R A D N Í Č E K  v.r.                       Michal  J A N Í K  v.r.  
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