
 
 

 

Propozice soutěže 17. ročníku „Liga bez bariér a otevřené MČR družstev  

TT6 – TT11 – 2023“ 
 

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

finanční podpory Konto bariéry, ČAST 

  Organizátor soutěže – SK Janské Lázně z.s. oddíl stolního tenisu TP, Český PARA Sport 

2.  

Právo účasti mají: TJ ZPS Čechie Hradec Králové, SK Virtual Dream Brno, TJ Slovan Svoboda 

Praha, TJ Jičín, TJ Baník Ostrava, TJ Labe Kolín, SK Janské Lázně, SKTP TJ Sokol Lhůta, SKST 

Havířov a ČSMPS. Do soutěže mohou být přijata i další družstva za předem domluvených 

podmínek.  

3.  Systém soutěže 

 3.1 Každý s každým 

 3.2 
Družstva jsou tříčlenná, kromě družstev mužů mohou startovat i smíšená družstva mužů a žen i 

družstva žen. 

 3.3 
Utkání se bude hrát dle soutěžního řádu na 10. zápasu. Pořadí zápasů 1 čtyřhra a 9 dvouher. 

V případě nedodržení časového harmonogramu se hraje do 6. vítězného bodu. 

 3.4 

Bodové hodnocení utkání: Výhra 5 bodů, nerozhodný výsledek 2 body, porážka 0 bodů, 

kontumace –1 bod. Při účasti zahraničních týmů a případnému celkovému vítězství, 

titul mistra ČR družstev, získá družstvo z ČR na dalším pořadí. 

4.  Podmínky pro účast 

 4.1 

Nejpozději do 15.02.2023 poslat závaznou přihlášku se soupiskou družstva na přiloženém 

formuláři do soutěže se všemi požadovanými údaji na adresu vedoucího SK Janské Lázně 

družstva TP Tomáše Hloška , mail: hlosek.tom@seznam.cz.  

 4.2 Platná zdravotní klasifikace všech hráčů a hráček na soupisce.      

5.  Startovné 

 5.1 

Startovné za jedno družstvo (ne oddíl) je 1 000 Kč. Je třeba jej uhradit do zahájení soutěže na 

účet GE Moneta Money Bank, a.s. číslo účtu: 246991510/0600.  

K platbě uvádějte informaci "Stolní tenis - Liga bez bariér a MČR družstev 2023". 

6.  Povinnosti účastníků 

 
 

6.1 

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 a dalších subjektů 2023 - odpovídá vedoucí domácího družstva.   

- za výkon funkce a řádné vyplnění zápisu o utkání nese zodpovědnost vedoucí domácího 

družstva 

 6.2 Jednotné oblečení s označením oddílu – TJ – SK 

7.  Úhrada nákladů 

 7.1 nájem herny bude uhrazen na základě Fa předložené k proplacení SK Janské Lázně z.s. 

 7.2 Od družstva, které zaviní nesehrání utkání, bude STK požadovat uhrazení nákladů. 

 7.3 Ostatní náklady hradí vysílající oddíl (startovné, cestovné apod.) 

 7.5 
Vyúčtování proběhne po předložení dokladů vždy po dohodě organizátora nejpozději do 

25.9.2023 

 7.6 Poháry a medaile pro vítěze a účastníky hradí organizátor soutěže 

8.  Soupisky – podle SŘ ST 

 8.1 

Soupisky je třeba zaslat na tiskopise připraveném STK ve formátu A4 do 15.02.2023 

vedoucímu soutěže na e-mail: hlosek.tom@seznam.cz a v kopii předsedovi STK na e-mail: 

jaromirxnemec@gmail.com. 

 8.2 

Kromě      názvu oddílu a družstva musí obsahovat tyto údaje:      

- příjmení a jméno závodníka 

- zařazení závodníka do zdravotní skupiny 

 8.3 

- změny soupisek je možné provést po schválení vedení soutěže (STK) před každým kolem  

- hráč, který rozehraje soutěž u jednoho družstva, nemůže pokračovat v dalším družstvu  

- možnost hostování podléhá předchozímu schválení vedení soutěže a STK  

- v soupiskách není dovoleno cokoliv měnit, škrtat nebo přepisovat. Každá řádná změna je 

podmíněna vrácením původní soupisky (mailem) a předložením nové soupisky. 

 



 
 

9.  Hrací dny a začátky utkání 

 9.1 Viz rozlosování      

       

První hrací den se odehraje 22.4.2023 od 09:00 v Hradci Králové (herna Věkoše, Jana Černého 

8/28) a sokolovna Klučov, druhý hrací den 16.9.2023 opět v Hradci Králové (herna Speciální 

školy Heyrovského 1231/11b).  

11.  Míčky pro utkání 

 11.1 
Míčky pro utkání (s jasně čitelnou značkou) zajišťuje pořadatel, 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. 

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 (viz. Pravidla ST). 

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 dvě 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, bude výsledek kontumován a budou 

předepsány k úhradě náklady ostatních družstev, se kterými měli utkání sehrát. 

14.  Zasílání zápisů a hlášení výsledků utkání 

 14.1 

Zápisy o utkání je 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 2023. 

 14.2 
Povinností domácího družstva je nahlášení výsledků zápasů (zápisů) v lize TP po skončení všech 

utkání každého kola e-mailem: Tomáš Hlošek – hlosek.tom@seznam.cz 

 14.3 
Vedoucí soutěže LBB zašle naskenovaný zápis e-mailem nejpozději v pondělí po hracím termínu 

zpracovateli celostátního žebříčku: Radek Procházka, procha00@seznam.cz  

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 stránkách Český PARA Sport a para-ping-pong.cz. 

 16.2 
Ubytování pro zahraniční účastníky a další zájemce z 21. na 22.4.2023 je zajištěno v Centru pro 

integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s., Jana Černého 8/28, 

503 41 Hradec Králové, Věkoše. Ubytování z 16. na 17.9.2023 pro hráče je v ACADEMIC 

hotelový dům, Akademika Heyrovského 1177/4, 500 03 Hradec Králové. 

17. 
 

17.1 

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 vítěz „Ligy bez bariér 2023 a titul mistra ČR družstev“ 

 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. 

 

Propozice schválila STK stolního tenisu ČPS dne 19.1. 2023. 

  

V Praze 10.1. 2023 

    vedoucí soutěže 

                                         Tomáš Hlošek  
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