
Regionální svaz stolního tenisu Mladá Boleslav 

v y p i s u j e 

mistrovské soutěže mužů a žen pro sezónu 2022-2023 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Řízení soutěží:

2. Pořadatel:

3. Termíny utkání:

4. Přihlášky:

5. Soupisky:

6. Místo:

7. Losování:

8. Startovné:

9. Předpis:

10. Systém soutěží:

Soutěže řídí VV RSST prostřednictvím své STK 

Pořadatelem jednotlivých utkání jsou oddíly-kluby, jejichž družstva 
jsou uvedena pro příslušná utkání na 1. místech 

Neděle 10:00 

Přihlášky se vkládají elektronicky do registru ĆAST. Přihlášky se 
přijímají nejpozději do 21. 8. 2022. 

Oddíly zadají do 5. 9. 2022 do registru ČAST soupisky svých 
družstev s požadovanými údaji. Každé družstvo zodpovídá za 
oprávněnost zařazení svých hráčů na soupisce a sestavení 
soupisky podle SŘ.  

Hraje se ve schválených místnostech zúčastněných družstev. 
Teplota v hernách se musí pohybovat v rozmezí 10 – 28 stupňů C. 

Ve středu 14.9.2022 v 16 h                                                                           
- restaurace PLZEŇSKÝ ŠENK - DK Mladá Boleslav 

Na sezónu 2022-2023 se startovné neplatí 

Hraje se podle pravidel, soutěžního řádu ST, dodatků a dalších 
ustanovení tohoto rozpisu. 
Čekací doba platí dle SŘ čl 331.02 a čl.332.02 to znamená, že 
soupeři se považují jako místní. 

V soutěži dospělých se hraje dvoukolově každý s každým.                         
V RS I., II., III. a IV. třídy mužů se hraje ve čtyřech hráčích do 18 
zápasů.  Ženy hrají dvoučlenná družstva systémem Davis Cup. 
Zda se bude hrát dvoukolově, dlouhodobě nebo systémem turnajů 
bude rozhodnuto na losování dle počtu přihlášených družstev.  

11. Hlášení výsledků: Pořadatel zasílá kopie zápisů vedoucímu soutěže e-mailem
nejpozději první pracovní den následující po termínu zápasu. 
Pořadatel je povinen uchovat originál zápisu do 30.7.2023. 

12. Schválené změny
soutěžního řádu:

Čl. 322.01 Družstva startující v RS nemusí mít kvalifikovaného 
trenéra. Každý oddíl (klub) musí mít alespoň jednoho rozhodčího s 
platnou licencí. 
Čl. 303.02 Ženy mohou startovat v soutěžích mužů, i když jsou 
členkami základu družstva žen ve 2. lize nebo v divizi. 
Čl. 326.02 Odložení utkání o více než 7 dnů po řádném termínu 
musí povolit a odsouhlasit vedoucí soutěže. Vedoucí soutěže 
na návrh obou vedoucích družstev určí nový termín utkání. 
Rozhodnutí o novém termínu utkání musí být učiněno 
nejpozději 7 dnů po řádném termínu, nový termín utkání bude 
uveden ve STIS. 
Čl. 331.03 RSST doporučuje družstvům jednotné dresy 
Čl. 330.25 Pro regionální soutěže tento článek neplatí. 

13. Právo účasti v soutěžích družstev mužů: Dle postupů a sestupů v sezóně 2021-22
    viz příloha níže 



14. Podmínky účasti: Na všech soupiskách mohou být uvedeni jen ti hráči a hráčky, kteří
(které) jsou uvedeni(y) na evidenčních seznamech oddílu. 
Upozornění na častou chybu: Dle SŘ smí být hráč, který není na 
žádném žebříčku v ČR, uveden jen na jedné soupisce. 
Dodatečně může být zařazen na žebříček dle směrnice č. 2/2014. 

15. Míčky: Povoleny jsou jen plastové míčky. 
Každý oddíl (klub) uvede značku dle schváleného seznamu ITTF na 
přihlášce (pouze 3 hvězdičkové).  

16. Postupy a sestupy: Podle postupů a sestupů do a z krajských soutěží

17. Tituly a ceny Vítězná družstva RS získávají titul „Přeborník regionu“ pro sezonu 
2022-23, první tři družstva obdrží diplom 

V Mladé Boleslavi  27.7.2022 

Ladislav Dlask 
Předseda STK 

Právo účasti v soutěžích: 

RS1  RS3 

1  TJ Sokol Otradovice A  ▼ Sestup z KS2 1  TJ Slavoj Čistá B  ▼ Sestup z RS2

2  TTC Bělá pod Bezdězem C  2  TJ Sokol Mn. Hradiště D 

3  TJ Sokol Podlázky A  3  SK Dolní Stakory C 

4  TJ Sokol Mn. Hradiště C  4  ST Dolní Bousov C 

5  TJ Sokol Kosmonosy B  5  TJ Březovice B 

6  TJ AŠ Mladá Boleslav C  6  TJ Sokol Otradovice C 

7  ST Dolní Bousov A  7  TJ AŠ Mladá Boleslav D 

8  TTC Josefův Důl A  8  TJ Plazy C 

9  TJ Březovice A  9  TJ Slavoj Čistá C 

10  SK Dolní Stakory A    10  TTC Bělá pod Bezdězem E  ▲ Postup z RS4

11  TJ Plazy A    11  TTC Josefův Důl B  ▲ Postup z RS4

12  TJ Sokol Březno A  ▲ Postup z RS2 12  TJ Sokol Podlázky D  ▲ Postup z RS4

RS2  RS4 

1  TJ Slavoj Čistá A  ▼ Sestup z RS1 1  Sokol Březno ST B  ▼ Sestup z RS3

2  Sokol Březno ST A  ▼ Sestup z RS1 2  TTC HESO Nepřevázka A  ▼ Sestup z RS3

3  TJ Sokol Chotětov A  3  TJ Sokol Otradovice D 

4  TJ Sokol Otradovice B  4  TJ Sokol Kněžmost B 

5  ST Dolní Bousov B  5  TJ Březovice C 

6  TTC Bělá pod Bezdězem D  6  ST Dolní Bousov D 

7  TJ Sokol Podlázky B  7  SK Dolní Stakory D 

8  SK Dolní Stakory B  8  TTC HESO Nepřevázka B 

9  TJ Sokol Kněžmost A  + další přihlášené týmy

10  TJ Plazy B 

11  TJ Sokol Podlázky C  ▲ Postup z RS3

12  TJ Sokol Kosmonosy C  ▲ Postup z RS3


