SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU VOZÍČKÁŘŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
KAPITOLA PRVNÍ
Úvodní ustanovení
ČLÁNEK I.
Soutěžní řád
Soutěžní řád stolního tenisu vozíčkářů ČR sestavila Sportovně technická komise stolního
tenisu vozíčkářů a byl schválen nadpoloviční většinou zástupců všech oddílů. Změny
v řádu mohou provádět pouze zástupci oddílů společným hlasováním.

KAPITOLA DRUHÁ
Řízení soutěží
ČLÁNEK I.
Sportovně technická komise
Sportovní technická komise (dále jen STK) je řídícím a výkonným orgánem stolního
tenisu vozíčkářů.
ČLÁNEK II.
Složení STK
STK je volena zástupci jednotlivých klubů na jeden paralympijský cyklus.
STK se skládá ze tří členů, všechny funkce jsou voleny jednotlivě.
a) předseda (zastupuje sport na jednáních s ČSTPS a ostatními organizacemi,
s ostatními členy STK se podílí na vlastním chodu sportu, sestavuje rozpočet a
zodpovídá za jeho plnění)
b) místopředseda pro domácí soutěže (řídí soutěže Českého poháru a MČR,
zodpovídá za hladký průběh a regulérnost, řeší okamžité problémy a stížnosti
zúčastněných na těchto akcích)
c) vedoucí realizačního týmu reprezentace (řídí chod reprezentačního týmu,
spolupracuje s reprez. trenéry, zastupuje sport na mezinárodních akcích)

KAPITOLA TŘETÍ
Celostátní plán soutěží
ČLÁNEK I.
Soutěže řízené STK
1. První soutěž: Mistrovství České republiky jednotlivců a dvoučlenných družstev.
2. Druhá soutěž: Mistrovství České republiky tříčlenných družstev.
3. Třetí soutěž: Český pohár – bodované, nominační turnaje jednotlivců.
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ČLÁNEK II.
Sezona
Soutěžní sezona začíná 1. ledna a končí 31. prosince.
ČLÁNEK III.
Startovné
Startovné do soutěže platí pouze členové Asociace stolního tenisu vozíčkářů o.s., výše
startovného je stanovena před sezonou na schůzi STK hlasováním zástupců oddílů.

KAPITOLA ČTVRTÁ
Soutěže
PRVNÍ SOUTĚŽ
Mistrovství České republiky jednotlivců a dvoučlenných družstev
ČLÁNEK I.
Termín Mistrovství ČR
Termín pořádání MČR určí STK po dohodě s pořadatelem.

ČLÁNEK II.
Program Mistrovství ČR
Program MČR:

1. den - příjezd, prezentace, ubytování
2. den – hrací den
3. den – hrací den, vyhodnocení soutěží
4. den – odjezd
ČLÁNEK III.
Soutěže na Mistrovství ČR

1. První hrací den se začíná DRUŽSTVY OPEN a poslední hrací den se končí
JEDNOTLIVCI OPEN. Během MČR se hrají soutěže JEDNOTLIVCŮ: ŽENYPARA, MUŽI-KVADRU, MUŽI-PARA a dále se hraje soutěž ČTYŘHRA OPEN.
2. O systému jednotlivých soutěží rozhoduje STK po dohodě s pořadatelem.

ČLÁNEK IV.
Nominace na Mistrovství ČR
1. Při nominace na MČR se vychází u všech kategorií z konečných žebříčků Českého
poháru z předcházejícího roku. Je-li účast v dané kategorii v celé sezoně:
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do 16 závodníků
- na MČR se nominují 6 závodníci
17 – 24 závodníků - na MČR se nominuje 8 závodníků
25 a více závodníků - na MČR se nominuje 10 závodníků
Náhradníci – vždy tolik, aby na MČR startoval nominační počet závodníků.
Závodníci, kteří požádali o paralympijskou výjimku (podmíněné medailí z PH), mají
právo účasti na MČR zajištěno automaticky, neovlivňují však počet nominovaných
podle žebříčku Českého poháru.
2. Závodníci, kteří se v konečném žebříčku Českého poháru umístili na postupových
místech mají, při dodržení pořadí, předností právo nominace před závodníky
sestupujícími.
3. Minimální počet pro odehrání soutěže jsou čtyři závodníci. STK společně
s pořadatelem závodníky z tohoto důvodu přesune podle výkonnosti do jiné skupiny
(např. ženy kvadru do ženy para, nebo ženy para do muži kvadru). Vyhlašování vítězů
probíhá zvlášť podle výsledků dosažených v hrací skupině.

ČLÁNEK V.
Startovné
O výšce startovného na osobu a den rozhoduje STK společně s pořadateli, přičemž o
celkové výši startovného rozhoduje počet nocí.

DRUHÁ SOUTĚŽ
Mistrovství české republiky tříčlenných družstev

ČLÁNEK I.
Termín Mistrovství ČR
Termín pořádání MČR určí STK po dohodě s pořadatelem.

ČLÁNEK II.
Program Mistrovství ČR
Program MČR:

1. den - příjezd, prezentace, ubytování, hrací den
2. den – hrací den, vyhodnocení soutěží
3. den – odjezd

ČLÁNEK III.
Soutěže na Mistrovství ČR
Začíná soutěží JEDNOTLIVCŮ OPEN. Následuje soutěž družstev. Podle počtu
zúčastněných týmů pořadatel společně s STK určí systém soutěže. Při nižším počtu týmů
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se hraje systémem každý s každým. Při vyšším počtu se hraje kvalifikace o účast v horní
polovině, kde opět každý s každým.

ČLÁNEK IV.
Složení družstva
1. Tříčlenná bez rozdílu postižení a pohlaví. Za tým musí startovat minimálně 2 hráči
oddílu, pod jehož hlavičkou družstvo startuje. Družstvo je možné doplnit jedním
hráčem z jiného oddílu.
2. V soutěži mohou startovat také oddíly ze zahraničí, jejich výsledky se vždy
započítávají do celkového pořadí turnaje.
ČLÁNEK V.
Přihláška do soutěže
1. Přihlášku do soutěže podává klub vždy v termínu určeném STK.
2. Přihláška musí být opatřena razítkem klubu a podpisem předsedy nebo jeho
zástupcem.
ČLÁNEK VI.
Losování soutěže
Účastníci turnaje jsou seřazeni podle pořadí prvních třech hráčů a jejich konečných
výsledků v Českém poháru předchozího roku. Ze součtu hráčů v týmu vzniká koeficient,
který slouží pro nasazení týmů a losování.

ČLÁNEK IX.
Utkání tříčlenných družstev
1. Při utkání tříčlenných družstev sehraje družstvo deset zápasů a to, jednu čtyřhru a
devět dvouher (tři závodníci každý s každým).
2. Závazné pořadí zápasů – domácí mají označení A B C, hosté X Y Z:
1. čtyřhra

2. A – X
3. B – Y
4. C – Z

5. B – X
6. A – Z
7. C – Y

8. B – Z
9. C – X
10. A – Y

ČLÁNEK X.
Nástup družstva k utkání
1. Utkání družstev se zahajuje nástupem, při němž musí být z družstva přítomni nejméně
dva závodníci uvedení v sestavě.
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2. Odehraje-li družstvo utkání jen se dvěma závodníky, utkání třetího člena družstva se
kontumují.
ČLÁNEK XI.
Ztráta bodu
1. Nastoupí-li k utkání jedno z družstev, trestá se ztrátou bodu. DO tabulky se zapíše 0
bodů a skóre 0:11 (0:6 při hraní do vítězného bodu).
2. Nenastoupí-li k utkání obě družstva, trestají se obě ztrátou bodu. Oběma družstvům se
do tabulky zapíše 0 bodů a skóre 0:11 (0:6).
ČLÁNEK XII.
Čekací doba
1. Vítězem utkání je družstvo, které získá v utkání větší počet vítězných zápasů než jeho
soupeř. Dosáhnou-li oba soupeři stejného počtu vítězných zápasů je výsledek
nerozhodný.
2. Bodová hodnocení výsledků utkání družstva do tabulky:
- 2 body
za vítězství
za nerozhodný
- 1 bod
za porážku
- 0 bodů
- 0 bodů
za kontumační prohru

TŘETÍ SOUTĚŽ
Český pohár
bodované, nominační turnaje jednotlivců
ČLÁNEK I.
Struktura soutěže
1. Český pohár je seriál bodovaných, nominačních turnajů, Open soutěží jednotlivců bez
rozdílu postižení a pohlaví.
2. Český pohár tvoří tři výkonnostní třídy – Open A, B, C.
3. Ve třídách Open-A i B startuje po 20 závodnících ČR, pokud STK nerozhoduje jinak,
třídu Open-C tvoří zbývající závodníci.
ČLÁNEK II.
Pořadatel turnaje
1. Pořadatel turnaje rozešle elektronicky nebo poštou pozvánky nejpozději 14 dní před
datem konání turnaje. Pozvánka na turnaj zpravidla obsahuje:
a) datum konání
b) místo konání
c) čas zahájení

d) čas prezence
e) výše startovného
f) datum uzávěrky

g) adresa kam zaslat přihlášky
h) informace pořadatele
i) přihláška

2. Uzávěrka přihlášek je podle propozic pořadatele, ne však dříve než 7 dní před dnem
turnaje.
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3. Pořadatel zajistí stravování a ubytování. Případné storno hradí zájemce o nocleh.
4. Závodníci, kteří se nestihli přihlásit ve stanoveném termínu a na turnaj přijedou, musí
se pořadateli hlásit nejpozději 30 min před zahájením turnaje, nebude jim však
zajištěna strava a hrazeno cestovné.
5. Závodníci, kteří se na turnaj přihlásili a bez omluvy se nezúčastní, zaplatí pořadateli
pokutu. O výši pokuty rozhoduje STK před sezonou. Pokutu zaplatí zástupce klubu
proti potvrzení o příjmu. Nebude-li zástupce přítomen, zašle pořadatel viníkovi
složenku k úhradě pokuty. Omluvit se pořadateli je možno nejpozději 24 hodin před
zahájením turnaje.
6. Prezence je ukončena 15 minut před zahájením turnaje, následuje losování
z přihlášených účastníků. Pořadatel má k losování připravenu startovní listinu a čísla
k losování. Pořadatel je povinen informovat přítomné zástupce oddílů, že proběhne
losování. Zástupci oddílu mají právo se losování účastnit.
7. Pořadatel spolu s hlavním rozhodčím zodpovídají za hladký průběh turnaje. Dbají na
to, aby v průběhu turnaje nebyly zbytečně volné hrací stoly a aby tyto stoly byly
obsazeny jen soutěžícími.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

ČLÁNEK III.
Systém hraní turnajů
Do účasti 8 závodníků – skupinový každý s každým.
Při účasti 9 závodníků a více – skupinový systém dvou nebo třístupňový, vzájemné
zápasy se vždy započítávají i do vyšších stupňů.
Při účasti méně než 3 závodníků na turnaji ze třídy Open-A či B sehrají tito mezi
sebou utkání, nesmí startovat v nižších třídách.
Při účasti méně než 3 závodníků na turnaji ze třídy Open B či C sehrají tito mezi
sebou utkání a mohou startovat mimo soutěž ve vyšší třídě.
Je-li účast na turnaji menší než 3 závodníci ve všech třech třídách, sehrají mezi
sebou utkání hráči ve svých třídách a mimo soutěž může být sehrán navíc turnaj o
šesti závodnících.
V systému skupinovém do 8 závodníků se utkají v prvním kole závodníci z téhož
klubu.
Minimální počet hráčů v prvním stupni turnaje jsou 4 hráči. Maximální počet
hráčů ve druhém a třetím stupni je 6 v jedné skupině.
STK může rozhodnout i o jiném hracím systému.
ČLÁNEK IV.
Rozhodčí

1. Turnaj řídí hlavní rozhodčí.
2. Pokud nejsou delegováni rozhodčí k hracímu stolu, je rozhodčím vždy hráč, který
v předešlém kole prohrál. V prvním kole rozhodčího u hracího stolu učí hlavní
rozhodčí. V rámci regulérnosti utkání nesmí být rozhodčí u hracího stolu ani z jednoho
klubu obou soupeřů.

ČLÁNEK V.
Nasazování
se
nasazují
závodníci
podle konečného žebříčku Českého poháru
1. V turnajích v sezoně
předešlé sezony. Dolosování do skupin probíhá postupně podle tohoto žebříčku.
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Závodníci s „paralympijskou“ výjimkou jsou losováni až po nalosování všech hráčů
z žebříčku Českého poháru. V základních skupinách se dodržuje pravidlo, že hráči
stejného oddílu nesmí být nalosováni do stejné skupiny (pouze pokud počet hráčů
stejného oddílu převyšuje celkový počet skupin).
2. Ve třídách Open B i C mají přednost při nasazování sestupující závodníci z vyšších
tříd při dodržení pořadí konečného žebříčku Českého poháru předešlé sezony.
ČLÁNEK VI.
Bodování
1. První místo je ohodnoceno dvaceti body, další pořadí pak sestupně.
2. Bodová hodnocení výsledků utkání jednotlivců do tabulky:
za vítězství
- 2 body
za porážku
- 1 bod
za kontumační prohru
- 0 bodů

ČLÁNEK VII.
Žebříček
1. Po každém turnaji Českého poháru sestavuje STK ve všech třídách aktuální žebříčky.
Konečné žebříčky Českého poháru jsou důležitým podkladem pro nominaci na MČR,
dále pro řízení soutěží a to jak pro nasazování a třídění, tak i pro sestavování soupisek
družstev.
ČLÁNEK VIII.
Počet turnajů
1. O počtu turnajů rozhoduje STK před sezonou.
2. Do žebříčku se započítává nejlepší výsledky hráče dosažené z nadpolovičního počtu
turnajů v sezoně. (např. z celkového počtu 9 turnajů v roce se počítá 5 nejlepších)
ČLÁNEK IX.
Konečný žebříček
1. O konečném pořadí v žebříčku při stejném počtu bodů u dvou závodníků rozhoduje:
- vzájemné zápasy v sezoně
- poslední vzájemný zápas
- skóre všech odehraných zápasů
2. O konečném pořadí v žebříčku při stejném počtu bodů u tří a více závodníků
rozhoduje:
- vzájemné zápasy v sezoně
- skóre všech odehraných zápasů

ČLÁNEK X.
Sestupy a postupy
1. Z konečných žebříčků Českého poháru ve třídách Open A i B sestupují tři poslední
závodníci.
2. Ze třídy Open B i C postupují první tři závodníci.
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3. Vzdá-li se některý z prvních tří závodníků ve třídách Open-B a C postupu je vytvořena
následující tabulka náhradníků:
1. náhradník – čtvrtý ze třídy Open-B či C
2. náhradník – sestupující z vyšší třídy s nejvyšším počtem bodů
3. náhradník – sestupující z vyšší třídy s druhým nejvyšším počtem bodů
4. V případě zisku 0 bodů u více jak tří závodníků v konečném pořadí žebříčku Českého
poháru ve třídách Open-A či B, sestupuje tolik závodníků, kolik 0 bodů získalo.
Z nižší třídy v tom případě postupuje stejný počet závodníků.
5. Rozhodnutím STK může být počet sestupujících i postupujících změn.

ČLÁNEK XI.
Výjimka
1. Objeví-li se na turnajích nový, mimořádně talentovaný závodník může být
rozhodnutím STK výjimečně zařazen až do nejvyšší třídy.
2. STK může na návrh oddílu ponechat sestupivšího hráče ve vyšší soutěži, pokud
v průběhu sezóny nemohl absolvovat dostatečný počet turnajů ze zdravotních či jiných
podstatných důvodů. V tomto případě je soutěž rozšířena z původních dvaceti na
jednadvacet hráčů.

KAPITOLA PÁTÁ
Společná ustanovení

ČLÁNEK I.
Přestupy, hostování
STK se řídí Přestupním řádem ČSTPS. STK informuje o přestupech a hostováních na
webu STK.
Veškeré změny – termíny, přestupy, hostování atd. nahlásí kluby neprodleně předsedovi
STK.
ČLÁNEK II.
Disciplinární řízení
1. STK se řídí Disciplinárním řádem ČSTPS.
2. STK může udělit trest hráči nebo oddílu, a to především – při neplnění povinností
svěřených STK nebo nadřízeným orgánem – ČSTPS nebo při nevhodném chování
na pořádaných akcích a tím ohrožení pověsti stolního tenisu vozíčkářů. STK vede
seznam trestů, který je aktuálně k dispozici na webu. Seznam musí obsahovat
jméno hráče nebo oddílu, datum udělení trestu, datum ukončení trestu, důvod
udělení trestu a samotný obsah trestu.
3. Zástupce oddílu má možnost na akcích stolního tenisu odvolat ze soutěže svého
hráče z důvodu nesportovního chování. Všechny výsledky tohoto hráče jsou potom
kontumovány v jeho neprospěch.
ČLÁNEK III.
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Nasazování, losování
Při nasazování či losování jakékoliv soutěže musí být přítomni nejméně dva zástupci
oddílů nebo zástupců STK.
ČLÁNEK IV.
Hlášení výsledků
Výsledky všech soutěží je povinen nahlásit pořadatel do pěti dnů po skončení soutěže
předsedovi nebo jinému pověřenému členovi STK.

ČLÁNEK V.
Zahraniční závodníci
O možnosti startu zahraničních závodníků na soutěžích v České republice a za jakých
podmínek rozhoduje pořadatel po dohodě s STK.

KAPITOLA ŠESTÁ
Závěrečná ustanovení
ČLÁNEK I.
Platnost soutěžního řádu
1. Soutěžní řád schválila STK na svém jednání dne 28. října 1995 v Novém Městě
nad Metují a nabývá platnosti dne 1. ledna 1996.
2. Úpravu soutěžního řádu schválila STK na svém jednání dne 21. listopadu 1998
v Pardubicích a nabývá od tohoto data platnosti s výjimkou vytvoření i třídy OpenC a zužování u tříd Open-A i B na 18 závodníků „Kapitola čtvrtá, třetí soutěž“,
která vejde v platnost dnem 1. ledna 2000. Tato úprava nahrazuje dosavadní
Soutěžní řád STV ČR ze den 16.11.1996. - zrušeno
3. Úpravu soutěžního řádu schválili zástupci oddílu na svém jednání dne 11.
listopadu 2006 v Brně a nabývá od tohoto data platnosti.
4. Úpravu soutěžního řádu schválili zástupci oddílu na svém jednání dne 12. dubna
2014 v Klatovech a nabývá od tohoto data platnosti.

ČLÁNEK II.
Závěr
1. STK stolního tenisu vozíčkářů se řídí mezinárodními pravidly pro stolní tenis (ITTF).
2. STK stolního tenisu vozíčkářů při sestavování Soutěžního řádu stolního tenisu
vozíčkářů ČR vycházela i ze Soutěžního řádu stolního tenisu ČÁST a ve sporných
případech se k němu bude vždy vracet.

Soutěžní řád stolního tenisu vozíčkářů České republiky
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