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 Propozice dlouhodobé soutěže 14. ročníku „Liga bez bariér – 2020“ 

 

1.  Vypsaná soutěž – dlouhodobá soutěž smíšených družstev bez rozdílu postižení TP  

  Organizátor soutěže – SK Janské Lázně z.s. oddíl stolního tenisu TP 

2.  

Právo účasti mají: TJ ZPS Čechie Hradec Králové, TJ Slovan Svoboda Praha, TJ Jičín, TJ Baník Ostrava, TJ Labe Kolín, SK  Janské Lázně, SKTP TJ 

Sokol Lhůta. Možnost účasti zahraničních družstev Repre - Slovenska, ŠK ST OZP Valaliky, STK TP PARA SENEC, Start Wroclaw, SON Boleslawiec, 

START Kalisz (Polsko). Zahraniční účastníci startují na náklady svých TJ, SK nebo oddílů 
Do této soutěže se přijmou i další přihlášená družstva za předem domluvených podmínek. 

3.  Systém soutěže 

 3.1 V jedné skupině 

 3.2 II.stupeň Play Of  utkání 1 – 4 družstvo v konečné tabulce, 2 – 3 v konečné tabulce. Vítězové o 1 – 2 místo, poražení o 3 – 4 místo. Družstvo v 

konečné tabulce 5 – 8 v konečné tabulce. Vítězové o 5 – 6 místo, poražení o 7 – 8 místo. Ve II stupni se odehrají zápasy do 6 vítězného bodu 
 3.3 Utkání se budou hrát formou dvojutkání v případě rozlosování trojutkání (pátek-sobota) 

 3.4 Družstva 3členná, mohou startovat smíšená družstva - mužů a žen i samostatná družstva žen. 

 3.5 Utkání se bude hrát dle soutěžního řádu 10. zápasu. Pořadí zápasů 1 čtyřhra a 9 dvouher. 

 3.6 Bodové hodnocení utkání: Výhra 5 bodů, nerozhodný výsledek 2 body, porážka 0 bodů, kontumace –1 bod. 

4.  Podmínky pro účast 

 4.1 Nejpozději do 15.2.2020 poslat závaznou přihlášku se soupiskou družstva na přiloženém formuláři do soutěže se všemi požadovanými údaji na 

adresu předsedy STK Bureš Petr, mail: bures.petr@petr-bures.com.  

 4.2 Registrační průkazy ČSTPS se ke kontrole neposílají, kontrolují se před utkáním. 

5.  Startovné 

 5,1 Startovné pro družstvo 1 000.- Kč. Uhradit do zahájení soutěže na účet GE Capital Bank, a.s. číslo účtu: 450906774 / 0600. Zahraniční účastníci 

startují na náklady svých SK, TJ, oddílů. 
6.  Povinnosti účastníků 

 
 

6.1 Družstvo, jehož míčky bude utkání hráno, je povinno poskytnout soupeři dva míčky na rozehrání nejméně 30 minut před zahájením utkání. 

 6.2 
Řízení utkání se řídí ustanoveními SŘ ST, čl. 337 a 338 (čl.338.01, ale v tomto příp. neplatí čl. 338.09).  
- za řízení utkání a sepsání zápisu na tiskopise "ZÁPIS O UTKÁNÍ" s logem sponzora Ligy bez bariér 2020 - odpovídá vedoucí domácího družstva.   

- za výkon funkce a řádné vyplnění zápisu o utkání nese zodpovědnost vedoucí domácí družstva  
 6.3 Jednotné oblečení s označením oddílu – TJ - SK 

7.  Úhrada nákladů 

 7.1 nájem herny bude uhrazen na základě Fa předložené k proplacení Nadaci Konta Bariéry Praha.  

 7.2 Družstvu, které zaviní nesehrání utkání, bude STK požadovat uhrazení nákladů. 
 7.3 Ostatní náklady hradí vysílající oddíl (ubytování, stravování, cestovné apod.) 
 7.5 Vyúčtování proběhne po předložení dokladů vždy po dohodě organizátora nejpozději do 30.11.2020 
 7.6 Zahraniční družstva startují na své náklady  
 7.7 Poháry a medaile pro vítěze a účastníky hradí organizátor soutěže 

8.  Soupisky – podle SŘ ST 
 8.1 Soupisky budou zaslány na tiskopise připraveném STK ve formátu a4. Zaslat do 15.3.2020 předsedovi STK 

 8.2 

Kromě správného názvu oddílu a družstva musí obsahovat tyto údaje: 
- pořadové číslo závodníka 
- příjmení a jméno závodníka 

- - Uvedení zařazení závodníka do skupiny postižení  

 8.3 

- změny soupisek se mohou provést po schválení vedení soutěže (STK) před každým kolem  
- hráč, který rozehraje soutěž u jednoho družstva, nemůže pokračovat v dalším družstvu  
- možnost hostování po předchozím schválení vedení soutěže (STK) 
- v soupiskách není dovoleno cokoliv měnit, škrtat nebo přepisovat. Každá řádná změna je podmíněna vrácením původní soupisky (poštou) a 

předložením nové soupisky. 
9.  Hrací dny a začátky utkání 

 9.1 Hrací dny jsou pátek, sobota, neděle 
 9.2 Začátky utkání jsou podle rozlosování a dle předchozí dohody zúčastněných družstev 

10.  Vyplňování zápisů o utkání 
 10.1 V soutěžích dospělých je povinnost při střídání: 

  

Pro jednotnost zápisů a přehlednost při zpracování výsledků rozhodla STK určit jednotný způsob značení zápasů, při kterých došlo v utkání ke 

střídání hráčů. Rozhodčí (zapisovatel) vyznačí na levý okraj zápisu – před číslo zápasu při kterém došlo k vystřídání,  před  příslušný  řádek: S. 

Tato značka se uvede vždy na levý okraj, ať dojde ke střídání hráče družstva A nebo X. Došlo-li v příslušném zápasu k vystřídání obou hráčů, 

uvede se SS. Samostatně zapisovat střídání např. do kolonky „Připomínky vrchního rozhodčího“ je nežádoucí. 
Soupiska družstva – její platnost a skutečnost, zda všichni startující jsou na soupisce uvedeni a členy ČSTPS 
Registrační průkazy ČSTPS startujících – platnost a shodnost názvu oddílu se soupiskou shodnost rodných čísel se soupiskou. 

11.  Míčky pro utkání 

 11.1 Míčky pro utkání (s jasně čitelnou značkou) zajišťuje pořádající družstvo v kvalitě plastové*** (tříhvězdičkové), v dostatečném počtu na celé 

utkání. 
 11.2 Každý oddíl uvede do přihlášky druh (značku) míčků, které dá k dispozici jako pořadatel utkání a jejich barvu. 

12.  Počet stolů a počítadel 
 12.1 Pro jedno utkání soutěže musí být k dispozici dva stoly. Ke každému stolu počítadlo 
 12.2 Při hraní mistrovského utkání na dvou stolech v různých místnostech je povinností pořadatele zajistit pro oba hrací prostory shodné parametry 
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(viz. Pravidla ST). 

 12.3 STK je oprávněna rozhodnout o sehrání mistrovského utkání na třech stolech, za těchto podmínek: 

  
- Parametry všech tří hracích prostorů jsou shodné a odpovídají stanoveným podmínkám. 
- Při nasazování zápasů na stoly musí být dodrženo pořadí dle SŘ. 

13.  Nesehraná utkání 

 13.1 Odložení nelze v žádném případě provést bez souhlasu STK, a zaslaného všem příslušným soupeřům. 

 13.2 Družstvo, které nesehraje více, jak tři utkání bez patřičného zdůvodnění, bude ze soutěže vyloučeno dle soutěžního řádu ČAST a bude od tohoto 

družstva vymáhána pokuta. 
 13.3 Družstvu, které nenastoupí bez omluvy k utkání, budou předepsány k úhradě náklady ostatních družstev se kterými měli utkání sehrát. 

14.  Zasílání zápisů a hlášení výsledků utkání 

 14.1 Zápisy o utkání nutno vyplňovat v souladu se SŘ a rozlosováním příslušné soutěže (pořadí soupeřů = domácí : hosté, počet utkání, atd.), čitelně a 

celkové výsledky vždy ve vztahu k pořádajícímu družstvu. V soutěžích nutno používat platné tiskopisy ligy 2020. 

 14.2 Povinnost domácího družstva je nahlášení výsledků zápasů v lize TP po skončení  všech utkání v pátek nebo sobotu (v příp. předehraní či odložení 

utkání i ve všední den). e-mailem: Bureš Petr –  bures.petr@petr-bures.com, Hlošek Tomáš -  hlosek.tom@seznam.cz 

 14.3 Vedoucí pořádajícího družstva zašle naskenovaný zápis e-mailem nejpozději v pondělí po hracím termínu na adresu Radek Procházka zpracovateli 

celostátního žebříčku - radek.prochazka@pre.cz 

15.  Hodnocení 

 15.1 Hodnocení se vypracuje na tiskopise zaslaném všem oddílům a vyplněném ve všech rubrikách. 
 15.2 Nezasláním hodnocení do 30.11.2020 bude oddíl krácen v dotacích na další ročník. 

16.  Zprávy a informace 

 16.1 Nutné informace STK či ostatních orgánů budou zasílány na e-mailové adresy oddílů uvedených na přihlášce do soutěže a eventuálně dalším 

zájemcům. Tabulka  a výsledky jednotlivých zápasů budou uvedeny na adrese:www.pinec.eu, ČSTPS liga 

17.  

17.1 

Potřebné informace budou umísťovány na internetové stránky: www.pinec.eu / liga bez bariér 
Hodnocení pořadí 
Body, při rovnosti bodů dvou družstev vzájemné utkání, při rovnosti bodů tří a více družstev dodatková tabulka ze zápasů těchto družstev ( poměr 

setů, poměr míčků, los ) 
18.  Vítězné družstvo získá titul Mistr České republiky a vítěz „Ligy bez bariér 2020“ 

 18,1 první, druhé a třetí družstvo získají medaile a diplomy za umístění 
19.  Závěrečná ustanovení 

  STK si vyhrazuje právo změn, doplňků a správného výkladu tohoto Rozpisu. 

  
V Praze 25.1.2020  

předseda STK  
Bureš Petr v.r 
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