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1. Úvod do sezóny 2019/2020 
 

1.1. Kontaktní údaje 
 Funkce E-mail Telefon 

Mgr. Jiří Volf  Předseda jiri@volfovi.net 724 074 010 

Antonín Výmola MístopředsedaVV, hospodář antonin.vymola@avex.cz 608 600 310 

Tomáš Výmola Předseda STK stk@osstzlin.cz 606 777 227 

Patrik Surý Úsek mládeže suz@volny.cz 603 203 977 

Gabriela Bezděková Úsek rozhodčích gabriela.bezdekova@seznam.cz 777 947 555 

Ing. Jiří Šuráň Úsek trenérů jirsur@gmail.com 608 981 199 

 

2. Dlouhodobé soutěže 
 

2.1. Podání přihlášek do soutěží Mužů 

 
Termín – do 12. 7. 2019 

 

Oddíly (kluby), jejichž družstva jsou oprávněna k účasti, vyplní přihlášku v registru ČÁST - 

https://registr.ping-pong.cz v sekci Klub – Družstva klubu – Přihláška do soutěže.  

Družstva nepřihlášená v termínu ztrácejí nárok na start v soutěžích. 

 

Změna emailu: stk@osstzlin.cz 

 

Změna emailových adres pro hlášení výsledků a zasílání zápisů o utkání:  
 
- Okresní soutěž 1. třídy - na os1@osstzlin.cz 

 

- Okresní soutěž 2. třídy - na os2@osstzlin.cz 
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- Okresní soutěž 3. třídy - na os3@osstzlin.cz 

 

- Okresní soutěž 4. třídy - na os4@osstzlin.cz 

 

- Okresní soutěž 5. třídy - na os5@osstzlin.cz 

 

Změny v podmínkách účasti: 

10.7.  Povinnost seznámení se s pravidly stolního tenisu a soutěžního řádu v omezeném rozsahu v II. až V 
třídě má vedoucí družstva.  
Družstva hrající OS I. tř., musí mít alespoň jednoho zástupce v družstvu rozhodčího licence K. Družstva 
hrající OS II. tř. až OS V. tř., musí mít minimálně jednoho člena v oddíle s rozhodcovskou licencí minimálně 
„K“. 
Termín pro splnění této povinnosti byl posunut do 31. 12. 2019. Nedodržení této povinnosti je pokutováno 
dle sazebníkem pokut. 
   

2.2. Podání přihlášek do Okresní ligy mládeže 
 

Termín – do 12. 7. 2019 

Oddíly (kluby), jejichž družstva jsou oprávněna k účasti, vyplní přihlášku v registru ČÁST - 

https://registr.ping-pong.cz v sekci Klub – Družstva klubu – Přihláška do soutěže.  

Zvolte: Typ soutěže: Dlouhodobá soutěž, Úroveň soutěže: Regionální soutěž 1.třídy, Kategorie: starší 

žáci 

Družstva nepřihlášená v termínu ztrácejí nárok na start v soutěžích. 

 

Změna emailu: mladez@osstzlin.cz 

 

2.3. Zaplacení startovného 
Termín – do 12. 7. 2019 

 

Fotokopií dokladu o zaplacení zašlete na e-mailovou adresu: stk@osstzlin.cz a na hospodáře: 

antonin.vymola@avex.cz 

 

Startovné: 

- 850 Kč za každé družstvo mužů v soutěžích OSST Zlín    

- 0 Kč za každé družstvo staršího žactva v soutěži OSST Zlín 

- Variabilní symbol VS: 34+číslo oddílu+07 

- Zpráva pro příjemce: Jméno klubu – Vklad do soutěže 

Nová registrace hráče: 

-  100,- Kč (platba se zasílá na účet OSST Zlín)  

- Variabilní symbol VS: 34+číslo oddílu+01 

- Zpráva pro příjemce: Jméno klubu a hráče – registrace 

Evidenční poplatky: 

- u dospělých a juniorů 21 – 300,- Kč za osobu a rok 

- u závodníků věkových kategorií dorostu, žactva – 150,- Kč za osobu a rok 

- u ostatních členů oddílu (klubu) – 30,- Kč za osobu a rok 

- Variabilní symbol VS: 34+číslo oddílu+01 

- Zpráva pro příjemce: Jméno klubu – EP 

mailto:os5@osstzlin.cz
mailto:stk@osstzlin.cz
mailto:antonin.vymola@avex.cz
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Úhrada poplatků:   

- převodem na účet  115-8549330257/0100 , VS 34+číslo oddílu (bez mezery 

např. 34712017)  

- číselník oddílů je přílohou zprávy 

- Více v příloze Platební pravidla. 

 

 

 
2.4. Vytvoření Evidenčních seznamů v Centrálním registru ČÁST pro sezonu 2019/20 

 

Termín – do 19. 7. 2019 

 

Ev. seznamy se vytvoří v Centrálním registru http://registr.ping-pong.cz/htm/, elektronicky 

(netisknete). Platbu uhradit viz. bod 2.3. 

 

Pozor na zasílání ev. Poplatků !!!  

Poplatky za všechny hráče i ostatní zaplatí oddíl příslušnému svazu a to je určeno úrovní 

soutěže, které se v následující sezóně zúčastní nejvyšší družstvo mužů nebo žen (podle vyšší 

soutěže).  

Oddíly, které přihlašují některé své družstvo nejvýše do: 

-     celostátní nebo krajské soutěže zašlou poplatky na bankovní účet svého příslušného krajského svazu.  

-     okresní soutěže zašlou poplatky na bankovní účet svého příslušného regionálního svazu. Platební 

pravidla jsou součástí Zpravodaje viz. Bod 2.3 

 

 
 

2.5. Soupisky jednotlivých družstev 
 

Termín – do 13. 9. 2019 

 

Soupisky vytvořte v Centrálním registru ČÁST http://registr.ping-pong.cz/htm/. Soupisky vyplnit dle 

SŘ čl. 330, podle výkonnosti hráčů (dle žebříčků), a po schválení pro svou potřebu vytiskněte 

(předkládají se před každým utkáním). V poznámce na soupiskách oddíl uvede u těch hráčů, co 

nechtějí být zveřejněni v Centrálním registru a mají vydanou papírovou registraci poznámku RP a 

předloží jeho registrační průkaz ke kontrole zároveň se soupiskou. 1.  

 

2.6. Žebříček 
 

Přílohou je Okresní žebříček mužů okresu Zlín - 2018/2019 

 
 

2.7. Přihlášky do Poháru Zlína 
 

Termín – do 19. 7. 2019 

 

Hraje se jednokolově a na půdě papírově slabšího oddílu (jednokolově znamená, že se hraje jen jeden 

zápas a ten rozhodne o postupujícím, viz propozice). Počet kol závisí na počtu přihlášených družstev. 

http://registr.ping-pong.cz/htm/
http://registr.ping-pong.cz/htm/
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Účastnit se mohou pouze hráči na soupiskách OSST Zlín (to znamená, že hráči na základech krajských 

družstev nemohou hrát). Tříčlenná družstva v libovolném složení. Rozpis včetně přihlášky naleznete 

v příloze. 

Přihlásit se můžete do 19. 7. 2019. Tuto přihlášku zašlete pouze v el. formě na mail stk@osstzlin.cz. 

Vítězné družstvo obdrží do držení putovní pohár, který trvale získá družstvo, které zvítězí 3x po sobě 

nebo 5x celkem. Dále vítězná družstva na 1., 2. a 3. místě získají pohár. Poháru Zlína se vyznačuje 

jedinečnou šanci si zahrát si s hráči, se kterými se normálně v soutěži nepotkáte. Finále bude odehráno 

dle výsledků výběrového řízení, zahájení výběrového řízení proběhne v září. Seznam aktuálně 

přihlášených oddílu do poháru naleznete na www.osstzlin.cz .  

 

3.  Přestupní termíny 
 

Přestup může podat každý hráč kdykoli během roku s výjimkou období od 15. února do 14. 

května vč. (SŘ čl. 451). Přestup se podává formou řádně vyplněného formuláře přestupního lístku 

v registru ČAST, jehož výtisk potvrdí strany dle článku 452.02. Potvrzení strany provedou podpisem 

na vytištěném formuláři. Přestupní poplatky činí 300 Kč u dospělého a 200 Kč u mládeže. Přestupy se 

provádí přes Centrální registr. Poplatek a příslušné doklady se zasílají schvalujícímu orgánu. O 

přestupu v ČR rozhoduje: 

- příslušná komise řídícího svazu soutěže, jíž se zúčastnilo družstvo, v jehož základu byl závodník 

před přestupem uveden na soupisce, 

- v případě, že závodník nebyl uveden na žádné soupisce v základu družstva, rozhodne o jeho přestupu 

komise svazu, který řídil soutěž, v níž startovalo nejnižší družstvo, na jehož soupisce byl závodník 

uveden,  

- v případě, že závodník nebyl uveden na soupisce žádného družstva, rozhodne o jeho přestupu komise 

svazu, který řídil nejnižší soutěž, v níž startovalo družstvo jeho mateřského oddílu. 

Jestliže o přestupu rozhodne svaz, který k tomu nebyl oprávněn, je takové rozhodnutí neplatné. 

 

Postup při podávání přestupu:  

a) V Centrálním registru oprávněná osoba za oddíl ohlásí přestup (podává oddíl, kde hráč 

přestupuje) 

b) Vytiskne přestupní lístek, na lístku oddíly vyjádří, zda souhlasí s přestupem a mají mezi sebou 

vyřešeny veškeré pohledávky např. peněžité nebo materiální  

c) Přestupní lístek s dokladem o zaplacení zašlete  na adresu předsedy STK v el. formě na email: 

stk@osstzlin.cz 

 
     

4. Převody soutěží 
 

Pokud se některé oddíly dohodnou na převodu (výměně) soutěže, musí tak učinit do termínu přihlášení 

družstev do soutěží (12.7.2019). Tento převod musí být součástí přihlášky a to písemně. Na této 

dohodě musí být uvedeno kdo s kým, jaké soutěže, za jakých podmínek a vyslovený souhlas 

s převodem stvrdí oba oddíly razítkem a podpisy vedoucích oddílů. Pokud nebudou některé body 

splněný, STK nepovolí převod soutěží. Vzory převodek soutěží viz. příloha. Oddíl, na nějž je 

převáděno místo v soutěžní třídě uhradí v případě soutěže řízené  okresním svazem poplatek ve výši 
500,- Kč.  Pozor: postupové místo nelze prodat ani vyměnit. Družstvo se ho může pouze vzdát a 

to písemně a postupuje družstvo následující v tabulce. 

mailto:stk@osstzlin.cz
http://www.osstzlin.cz/
mailto:stk@osstzlin.cz
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5. Věková kategorie mládeže pro sezonu 2019/2020 
 

Věkové kategorie Věkové hranice 

Nejmladší žactvo 1.1.2009 a mladší 

Mladší žactvo 1.1.2007 – 31.12.2008     

Starší žactvo 1.1.2005 – 31.12.2006 

Dorostenky 1.1.2002 – 31.12.2004 

 

6. Rozlišení platnosti registrací v registru ČÁST 
V registru se nově objevil nový status související s platností registrace osob. Označení se žlutým vykřičníkem 

a datem platnosti ukazuje na datum, ke kterému je nutné aktualizovat fotografii hráče v Registru. Pokud k 

aktualizaci nedojde hráči propadne platnost registrace a bude nutné provést obnovu standardním postupem se 

žádostí k registrujícímu svazu. 

Výměna fotografií je možná od 1.6.  do 15.6.. Zároveň žádám všechny, aby zkontrolovali adresy uvedené v 

registru, vzhledem k tomu, že se bude provádět kontrola s registrem obyvatel a hrozí vyřazení těch, kde údaje 

nebudou souhlasit. 

 

7. Ostatní 
 

7.1. Čisté zápisy k soutěžím 
 

V příloze naleznete prázdné (nevyplněné) zápisy k dlouhodobým utkáním soutěžím mužů a staršího 

žactva. Přílohou je rovněž prázdný zápis poháru OSST Zlín (shodný se soutěží žactva). 

 

 

 

7.2. Vzory vyplnění zápisů  
 

V příloze naleznete vzory (vyplněné) zápisy k utkáním dlouhodobým soutěžím mužů a staršího 

žactva. Přílohou je rovněž vzor zápisu poháru OSST Zlín (shodný se soutěží žactva).  

Pozor změna dle SŘ, čl. 129: Po dohrání zápasu zapíše vrchní rozhodčí do sloupce body průběžný 

stav utkání. Viz. Přílohy vzory zápisů utkání. 

 

 

8. Zprávy z ZKSST a ČAST 
 

8.1. Školení a doškolení rozhodčích  
Vzhledem k omezeným možnostem přes víkend / turnaje, dlouhodobé soutěže.../ je možné po odsouhlasení 

VV ZKSST, uspořádat školení a doškolení rozhodčích, po domluvě, asi 10 zájemců přímo v oddíle i pro více 

oddílů v pracovních dnech  nebo přes víkend. Je nutné počítat s dobou na doškolení 3 hod. a na školení 4-5 

hod. Účastníci školení, doškolení uhradí lektorce školení dopravu z Uh. Brodu Z mé strany není možno v tyto 

dny:  

každý čtvrtek  
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so 18.5.  

so 15.6.  

Dnem 30.9.2019 tato možnost k získání nebo prodloužení licence K rozhodčího  končí. Po tomto datu bude 

opraven seznam rozhodčích na stránkách ČASTu.  

Kontakt pro domluvení termínu   

dagmarakousova@seznam.cz, tel. 608 330 552  

Lektorka školení Dagmara Koušová  

Více ZPRÁVA KOMISE ROZHODČÍCH č. 1/2019-2020 

 

8.2. Aktualizovaná pravidla stolního tenisu  

Komise rozhodčích ČAST vydává, na základě zveřejnění dokumentu „Handbook ITTF 2019„, aktualizovaná 

pravidla stolního tenisu, jejichž platnost je ode dne vydání. 

Součástí pravidel stolního tenisu je i změnový list, který obsahuje souhrnné zvýraznění změn od poslední 

aktualizace pravidel, která proběhla v dubnu 2016. 

Dané dokumenty jsou k dispozici v rámci sekce dokumentů komise rozhodčích a složky „Organizační a 

metodické pokyny“. 

 

 

9. Seznam příloh 
 

Fond oddílů – online na www.osstzlin.cz 

EČO - Evidenční Čísla Oddílů 

Platební pravidla – online na www.osstzlin.cz 

Žádost-o-přechod-družstva – online na www.osstzlin.cz 

Žebříček ReSST Zlín 2018-2019 

Soutěžní-řád-s-Dodatky-č.1-7 - . 

Rozpis-soutěže-mužů-2019-20120-OSST-Zlín 

Rozpis-soutěže-žákovská-liga-2019-2020-OSST-Zlín 

Pohár-Zlín-2019-2020-přihláška 

Vzor zápisu (ve 3) OSST Zlín 

Vzor zápisu OSST Zlín 

Vzor zápisu OSST Zlín - Mládež,Pohár 

Zápis-Pohár-žactvo 

Zapis-OSST-Zlín-pro-dlouhodobé-soutěže-mužů 

ZPRÁVA KOMISE ROZHODČÍCH č. 6/2017-2018 

Změny Pravidel stolního tenisu ČÁST - online 

Pravidla stolního tenisu - online  

https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2019/04/2019ITTFHandbook.pdf
https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2019/04/Pravidla-ST_aktualizace_duben2019.pdf
https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2019/04/Zmeny_Pravidel_ST_2019.pdf

