
SMĚRNICE STK STOLNÍHO TENISU (STK ST. T.) 

 
1. Stolní tenis se hraje podle Pravidel stolního tenisu podle Pravidel ITTF a přiměřeně platí i 

Soutěţní řád stolního tenisu ČAST (Česká asociace stolního tenisu). 
 

2. Nasazování hráčů do skupin a vyřazovacího pavouka se určuje bodovým ţebříčkem ČSNS, 

který boduje soutěţe vţdy za uplynulou sezónu. 

Způsob bodování je uveden v Pravidlech. 
 

3. Právo účasti mají všichni, kdo se prokáţí průkazem ČSNS. 
 

4. Počet osob u druţstev jsou 2 hráči a 1 náhradník. Členem druţstva mohou být ţeny i 

mládeţ. 
 

5. Před začátkem soutěţe druţstev je povinností kaţdého druţstva předloţit soupisku druţstva 

ke kontrole a řádně označit kapitána. 
 

6. Zakázáno je pouţívání alkoholu a kouření v celém prostoru herny stolního tenisu. 

 

 

Základní ustanovení 

 

1. Podle způsobu uspořádání: 

- soutěţe v jednorázovém uspořádání - M ČR jednotlivců 

- soutěţe v jednorázovém uspořádání - M ČR druţstev 
 

2. Podle způsobu soutěţení: 

- soutěţe jednotlivců 

- soutěţe čtyřher 

- soutěţe druţstev 
 

3.  Podle věkových kategorií:  

- dospělí (muţi, ţeny) 

- mládeţ (chlapci i dívky)  

- v případě, ţe některá kategorie bude mít málo hráčů, můţe se sloučit s kategorií vyšší 

(viz. SŘ Manuálu ČSNS) 
 

4. Soutěţe se hrají:           

- systém skupinový (kaţdý s kaţdým) 

- kombinací systémů (systém skupinový a pak systém vylučovací - pavouk) 

-   jiná moţnost dle rozhodnutí STK ST. T.  
 

5. Zápasy v soutěţích se hrají podle soutěţního řádu buď na tři vítězné sady z pěti (3:0, 3:1 

nebo 3:2) nebo na čtyři vítězné sady ze sedmi (4:0, 4:1, 4:2 nebo 4:3). 
 

6. Systém skupinový - soutěţe na tři vítězné sady z pěti (3:0, 3:1 nebo 3:2). 

1. při účasti 8 -10 hráčů - 2 skupiny 

2. při účasti 12 - 20 hráčů - 4 skupiny 

3. při účasti 24 - 32 a více hráčů - 8 skupin a více (vţdy musí být dodrţeno pravidlo 

sudého počtu skupin, tj. 2, 4, 6, 8, 10, 12….)  
 

7. Systém vylučovací - soutěţe na čtyři vítězné sady ze sedmi (4:0, 4:1, 4:2 nebo 4:3): 

- z kaţdé skupiny poustoupí 2 hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě do vylučovacího      

  systému 

- ve 2. stupni se nasadí vítězové skupin bez třídění podle oddílů, druzí ze skupin se vylosují 

do opačných polovin neţ vítěz jejich skupiny. 

       Hrací systém je uveden v propozicích akce. 
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Ustanovení pro pořádání soutěţí 

Plánování soutěţe 

 

1. Soutěţe stolního tenisu se plánují na období: 

 M ČR jednotlivců od 1. 3. do 15. 4. (v případě konání ME nebo MS, vţdy před ME i 

MS) 

 M ČR druţstev doporučen v období od poloviny září do poloviny října 
 

2. Celostátní plán soutěţí zahrnuje:  

 Soutěţe jednotlivců 
o M ČR jednotlivců - dospělých, mládeţích 

o M ČR druţstev - dospělých, mládeţích 
 

Dále jsou v něm uvedeny i termíny mezinárodních soutěţí (včetně mezinárodního, M ČR) u 

nichţ se počítá s účastí našich reprezentantů. 
 

Nominace na ME i MS i Deaflympiády schvaluje STK ST. T. ČSNS na návrh 

reprezentačního trenéra. 
 

3. Povinnost pořadatele M ČR je zajistit minimálně 5 stolů. 
 

4. Tyto směrnice byly schváleny na zasedání STK ST. T. dne 24. 10. 2010 a vstupují v platnost 

od výše uvedeného data. 

 

 

 

SMĚRNICE PRO UKLÁDÁNÍ PENĚŢITÝCH PLNĚNÍ 

 

1. Ustanovení o vkladu a jeho výši musí být uvedeno v rozpisu soutěţe.  
 

2. Přihlášky k soutěţi podané bez předepsaného vkladu můţe pořadatel pokládat za nepodané a 

nepočítat s nimi. 
 

3. Výše vkladů: 

 M ČR jednotlivců:    50,- Kč za muţi i ţeny  

  30,- Kč za mládeţe 

 M ČR druţstev:  200,- Kč za druţstva 
 

Vklady budou pouţity na ceny, diplomy, medaile atd. 
 

4. Stravné i cestovné: dle manuálu a hospodářských směrnic ČSNS  

 

 

 

SCHVALOVÁNÍ SOUTĚŢI Z HLEDISKA SPORTOVNĚ TECHNICKÉHO 

 

1. Turnaje schválené na základě ţádosti podané v termínu se zařazují do příslušných 

kalendářních plánů soutěţí. 
 

2. Ţádost o schválení soutěţe neplánované (neuvedené v kalendářním plánu) musí být podána 

s příslušným odůvodněním nejpozději o měsíc před termínem konání. 
 

3. Pořadatel jakékoli soutěţe (zařazené i nezařazené v kalendářním plánu) je povinen předloţit 

příslušnému svazu nejpozději osm týdnů před termínem návrh rozpisu ve dvojím vyhotovení 

ke schválení. Rozpis musí být zpracován v rozsahu a úpravě podle uvedeného vzoru.  
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4. Rozpis soutěţe nabývá platnosti teprve schválením příslušným svazem. V rozpise musí být  

výslovně uvedeno, který řídící svaz a kdy rozpis soutěţe schválil. Bez schvalovací doloţky je 

rozpis neplatný a účast v takové soutěţi je nepřístupná, pořadatel bude potrestán pořádkovou 

pokutou. 
 

5. Pořadatel soutěţe v jednorázovém uspořádání je povinen zaslat svazu, který soutěţ 

schvaloval zprávu o průběhu soutěţe s úplnou výsledkovou listinou, a to do 5 dnů po 

skončení soutěţe. Nesplnění těchto povinnosti podléhá pořádkové pokutě 200,- Kč.  

      (Pokud moţno e-mailem, za účelem zveřejnění na www stránkách). 

 

 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD STK STOLNÍHO TENISU ČSNS 

 

1. Pokud odehraje hráč zápas se sluchadlem nebo s kochleárním implantátem, bude mu výsledek 

utkání kontumován v jeho neprospěch a provinivší se hráč bude navíc potrestán finanční 

pokutou ve výši 50,-Kč. V dalším utkání můţe nastoupit. 

Pokud v jednom turnaji jiţ jednou takto přistiţený hráč se proviní podruhé, bude automaticky 

vyřazen z celého turnaje a ztrácí nárok na vynaloţené náklady spojené s jeho účastí na turnaji 

(cestovné, stravné). Navíc bude ještě potrestán finanční pokutou ve výši 100,- Kč. 
 

2. Za udělení 2 ţlutých karet se uděluje finanční pokuta ve výši 50,-Kč. 
 

3. Za udělení červené karty se uděluje finanční pokuta ve výši 100,- Kč  

(Udělovat karty mohou pouze delegovaní rozhodčí) 
 

4. Pokud se některý hráč nedostaví k zápasu do 5 minut po stanoveném termínu začátku, zápasu, 

ztrácí nárok ke vstupu do hry. Totéţ platí i pro druţstvo, poruší-li hráč stanovenou čekací dobu, 

platí výsledek dosaţený ve dvou hráčích. V případě zácpy na silnici nebo zpoţdění vlaku nebo 

autobusu a hráči aspoň SMS omluví, ţe dorazí pozdě, tak bude muset dohrát všechny zápasy 

bez pauzy. 
 

5. Závodníkovi bude pozastaven start ve všech  soutěţích, dokud nebude jemu udělena finanční 

pokuta uhrazena (zaplacena). 
 

6. Nesportovní chování hráče při soutěţi můţe být vrchním rozhodčím soutěţe potrestáno 

vyloučením ze soutěţe (udělení červené karty) s následnou ztrátou nároku na náhradu výloh 

spojenou s účastí v soutěţi (cestovné, stravné apod.).  
 

7. Za neomluvenou neúčast v soutěţi M ČR jednotlivců je udělena finanční pokuta ve výši 50,- Kč 

a v soutěţi M ČR druţstev je udělena finanční pokuta ve výši 200,- Kč. 
 

8. Na M ČR druţstev - za špatnou výstroj je finanční pokuta 100,- Kč. 
 

9. Všechny pokuty jdou ve prospěch STK ST. T. 
 

10. Tento DŘ STK ST. T. ČSNS byl schválen na zasedání STK ST. T. dne 24 10.2010 a vstupuje 

v platnost od výše uvedeného data. 

 

 

 

 
 

                                     Jitka Mazuchová 

                                  předsedkyně STK ST. T. ČSNS 

      

 

Zpracovala: Jitka Mazuchová, dne 24. 10. 2010 

 

-3- 



ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ - STK STOLNÍ TENIS 
 

Mistrovství České republiky jednotlivců muţů, ţen a mládeţe neslyšících  

ve stolním tenise dne ………  
 

PROPOZICE 
 

Pořadatel:  z pověření ČSNS a STK ST. T. - I.PSKN Praha, oddíl stolního tenisu 

Datum uspořádání: 24. října. 2010  

Místo:   Praha, hala TTC Elizza Praha, Mikulova 1583/2 

Ředitel soutěţe: ……………………… (jméno a příjmení)   

Hospodář:  ……………………… (jméno a příjmení)   

Hlavní rozhodčí: ……………………… (jméno a příjmení)   

Přihlášky: jmenovité přihlášky zašlou nejpozději do 10.října 2010   (před 14 dní)  

pí.předsedkyně STK ST.T. Jitka MAZUCHOVÁ, Preslova 71, 602 00, Brno, fax: 

543 244 502, email: mazuchovi@volny.cz 

Vklad: muţi a ţeny 50,-Kč za 1 osobu, mládeţ /15-24 let/ 30,- Kč za 1 osobu - budou 

vybírány při prezentaci   

Pravidla: dle Manuálu ČSNS a směrnice STK-STT 2010. Míčky značky „NITTAKU“ 

Soutěţe:  dvouhra muţů, ţen i mládeţe, čtyřhra muţů, ţen i mládeţe 

Systém soutěţe: A. - 1. stupeň skupinový: hráči budou rozlosování do 4. skupin po čtyřech hráčích.  

Nasazení do skupin podle ţebříčku 1. čtyři hráči a dále se roztřídí podle ţup. Ve 

skupině kaţdý s kaţdým na tři vítězné sady z pěti, do 2. stupně postoupí první 2 

hráči z kaţdé skupiny. 
 

 2. stupeň vylučovací: nasadí se první čtyři hráči podle ţebříčku a druzí se dolosují 

bez třídění do opačné poloviny neţ hráč z jejich skupiny 2. stupeň se hraje na čtyři 

vítězné sady ze sedmi. 
 

 B. - podle málo počtu účastníku (vyřešíme na místě STK ST. T.)  
 

Časový pořad:  8:45 - 9:15 hod.   prezentace účastníků, kontrola průkaz ČSNS 

9:30 hod.  losování 

10:00 - 12:00 hod. zahájení a dvouhry muţů, ţen a mládeţe 

do 11:00 hod.  přihláška na čtyřhry muţů, ţen a mládeţe 

13:00 - 16:00 hod.  2. st. dvouhry muţů, ţen, mládeţe a čtyřhry muţů, ţen 

a mládeţe 

16:15 - 16:45 hod. vyhlášení vítězů 

Podmínky:  je otevřeny všechny účastníku z celé republiky - platný členský průkaz ČSNS 

Rozhodčí:   rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí z řad hráčů 

Ceny: vítěz získává titul „Mistr ČR pro rok 2010 a dále za 1. - 3. místo ceny, 

medaile, diplomy 

Ubytování: …………………   

Cestovné: …………………   

Stravovaní: …………………   

Občerstvení:  ………………… 

Upozornění: start na vlastní nebezpečí 

Doprava: Popis cesty: od stanice metra Opatov cca 5 min. směrem k ZŠ Mikulova, 
herna (bývalá kotelna) je vedle školy. Nebo autem ulicí Hviezdoslavova, 

malý kruhový objezd, z něho do ulice Mikulova a herna je cca 70 m od 

kruhového objezdu Více info: www.pingpong.cz/2/pha_mapa.htm, pak 

klikněte „ELI“ v levém sloupci 

Schvalovací sloţka ČSNS: ………………………………………………………………………… 

 

                 Jan SŮVA                                 Jitka MAZUCHOVÁ 

     president I.PSKN Praha                                          předsedkyně STK-STT ČSNS 

            www.csns-stolnitenis.wz.cz 

mailto:mazuchovi@volny.cz
http://www.pingpong/
http://www.csns-stolnitenis.wz.cz/


ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ - STK STOLNÍ TENIS 
 

Mistrovství České republiky druţstev muţů, ţen a mládeţe neslyšících  

ve stolním tenise dne ………  
 

PROPOZICE  
 

Pořadatel:  z pověření ČSNS a STK ST. T. - SKN Brno, oddíl stolního tenisu 
 

Datum uspořádání: 24. října 2010 
 

Místo:   hala stolního tenisu TTC Moravská Slávia Brno, ulice Vojtova 12, Brno 
 

Ředitel soutěţe: ……………………… (jméno a příjmení)   
 

 

Hospodář:  ……………………… (jméno a příjmení)   
 

 

Hlavní rozhodčí: ……………………… (jméno a příjmení)   
 

 

Přihlášky: jmenovité přihlášky zašlou nejpozději do 17. října 2010  (před týdne) 

pí. předsedkyně STK ST. T. Jitka MAZUCHOVÁ, Preslova 71, 602 00, Brno, fax: 

543 244 502, email: mazuchovi@volny.cz 
 

Podmínky:  přebor se uskuteční v případě, ţe se přihlásí alespoň 3 druţstva 
  

Vklad: 200,-Kč za druţstvo budou vybrány při prezentaci   
 

Pravidla:  dle Manuálu ČSNS a směrnic STK- ST. T. 2010. Míčky značky „NITTAKU“ 
 

Druţstvo:   2 muţi + 1 náhradník (můţou hrát v něm 1 ţena nebo 1 mládeţ) 
 

Kaţdý člen druţstva:musí nastoupit k utkání ve stejném dresu a kratasy. 
 

Systém soutěţe: kaţdý s kaţdým na 3 vítězné sety - podle počtu přihlášených druţstev 
  

Časový plán:  9:00 - 9:30 hod. - prezentace účastníků, kontrola průkaz ČSNS 

 10:00 hod. - zahájení  

  15:30 hod. předání diplomů, medailí a pohárů  
 

Rozhodčí:   rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí z řad hráčů 
    

Ceny: vítěz získává titul „Mistr ČR pro rok 2010 a dále za 1. - 3. místo ceny, 

medaile, diplomy 

Ubytování: …………………   

Cestovné: …………………   

Stravovaní: …………………   

Občerstvení: ………………… 

Upozornění: start na vlastní nebezpečí 
  

Doprava: od hlavního nádraţí ČD tramvají č. 8 směrem na Starý Lískovec, výstup na 4. 

stanici “Vojtova“, zpět pěšky a doleva do haly. Doba chůze asi 5 minut. 
  

Schvalovací sloţka ČSNS: ………………………………………………………………………… 

 
                

 

     Jiří BĚLOHLÁVEK                                Jitka MAZUCHOVÁ 

                 předseda SKN BRNO                                     předsedkyně STK ST. T. ČSNS 

                 www.csns-stolnitenis.wz.cz 

mailto:mazuchovi@volny.cz
http://www.csns-stolnitenis.wz.cz/

