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REGIONÁLNÍ SVAZ STOLNÍHO TENISU  

RYCHNOV NAD KN ĚŽNOU 

ZPRÁVY č. 6 SEZÓNA 2016-2017   

 
 
 
1. Zpráva STK 
1.1. Dlouhodobé soutěže 

V prvních třech kolech bylo cca deset nedostatků, ve vztahu ke hlášení výsledků, zadávání zápisů a zaslání 
zápisů. Vše bylo vzhledem ke startu sezóny řešeno individuálně. STK upozorňuje, že od 4. kola 
dlouhodobých soutěží budou udělovány pořádkové pokuty za neplnění povinností, tak jak je určuje rozpis 
dlouhodobých soutěží. STK tímto ještě jednou připomíná povinností domácích mužstev. 
 

1.2. Pokuty: 
TTC Kostelec nad Orlicí „E“       80,- Kč 
Nenahlášen výsledek utkání z 3. 11. 2016 Kostelec nad Orlicí „E“-Rychnov nad Kněžnou „C“.  
(30,- Kč) 
Nezadán zápis o utkání z 3. 11. 2016 Kostelec nad Orlicí „E“-Rychnov nad Kněžnou „C“.  
(50,- Kč) 
 
TJ Peklo nad Zdobnicí „B“       30,- Kč 
Nenahlášen výsledek utkání z 3. 11. 2016 Kostelec nad Orlicí „E“-Častolovice „C“ 
 
TJ Peklo nad Zdobnicí „A“        napomenutí 
Zápis o utkání Peklo nad Zdobnicí „A“-Rychnov nad Kněžnou „A“ zaslán naskenovaný jen z části, 
vedoucí mužstva vyzván e-mailem k nápravě a zaslání celého zápisu. 
 
Pokuty budou strženy z vratných vkladů, které mají oddíly uloženy na účtu RSST Rychnov nad 
Kněžnou. 
 

1.3. Rozpis soutěže: 
1.3.1.  Výsledky daného utkání nahlásit:  

a) do 30 minut po skončení daného utkání takto sms na 731 232 971 ve tvaru:  
NÁZEV SOUTĚŽE DOMÁCÍ – HOSTÉ VÝSLEDEK (např. RP2  Peklo B – Lhoty C  9:9)  nebo 

 
b) v den, kdy bylo utkání odehráno zadáním výsledku utkání prostřednictvím registru ČAST do výsledkového 

servisu ČÁST 
 

1.3.2. Zápis o utkání zaslat takto: 
a)první pracovní den po odehraném utkání naskenovaný e-mailem na adresu: tomasmalik1@seznam.cz nebo 
b)první pracovní den po odehraném utkání poštou na adresu: Tomáš Malík, Solnická 1373, Kostelec nad 
Orlicí, 517 41 

 
1.3.3.  Domácí mužstva jsou povinna nejpozději první den po odehraném utkání zajistit přepsání 

zápisu o utkání do Registru ČAST vč. míčků jednotlivých zápasů v daném utkání!!! 



Regionální svaz stolního tenisu       Rychnov nad Kněžnou 

Stránka 2 z 2 

 

1.4. Pořádkové pokuty:  
a) pozdní odeslání zápisu o utkání, nenahlášení SMS: poprvé:  Kč 30,- , podruhé: Kč 40,- , potřetí a další 

Kč 60,-  
b) nesehraní utkání: první provinění: Kč 350,- , druhé: Kč 450,- , třetí a další provinění Kč 500,- , 

družstvo povinně sestupuje. Při nenastoupení domácího družstva: uhradí vyúčtované jízdné 
hostujícímu družstvu.  

c) pokuty budou hrazeny z vratného vkladu, který činí 350,- Kč na oddíl 
d) pokud udělené pokuty překročí částku Kč 350,-, je oddíl povinen ihned vložit dlužnou částku na účet 

RSST, jinak nebude připuštěn ke startu v regionálních soutěžích 
e) zadávání zápisu o utkání do registru: první nezadání 50,- Kč; druhé nezadání 100,-Kč; třetí a každé 

další nezadání 150,- Kč. 
f) zaslání přihlášky do soutěže po uzávěrce:  350,- Kč. 

 
2. Jednorázové okresní přebory 
Kategorie   den  termín   míčky  místo konání 
RPJ dospělí   sobota  17. 12. 2016  celuloid Voděrady 
RPJ dorost   sobota   3. 12. 2016  plast  Kostelec nad Orlicí 
RPJ starší žactvo  čtvrtek  17. 11. 2016  plast  Kostelec nad Orlicí 
RPJ mladší žactvo  neděle  18. 12. 2016  plast  Voděrady 
Okresní přebory mládeže jednotlivých kategorií budou hrány systémem dopoledne jednotlivci, odpoledne 
družstva. Doplňující informace naleznete v příloze těchto zpráv, rozpisu jednorázových přeborů RSST pro rok 
2016. 
 

3. Prodej zápisů o utkání 
Na sekretariát ČUS do Rychnova nad Kněžnou bylo doručeno 20 bloků zápisů. Cena za jeden blok je 75,- Kč. 

 
4. Přílohy 

- rozpis jednorázových přeborů RSST Rychnov nad Kněžnou pro rok 2016 
- pozvánka na kempy mládeže HBO v listopadu a prosinci 2016  

 
V Kostelci nad Orlicí, 5. 11. 2016       Tomáš Malík 

sekretář RSST RK 


