ROZPIS
EXTRALIGY DRUŽSTEV MUŽŮ VE STOLNÍM TENISU 2014/15
(dále jen Rozpis)
1. Řízení Extraligy: Soutěž řídí Asociace profesionálních klubů stolního tenisu ČR (dále jen APK),
prostřednictvím ředitele Extraligy.
2. Pořadatel:

Pořadatelem utkání budou oddíly (kluby), jejichž družstva budou ve vylosování
uvedena na prvním místě (v odvetném kole opačně). Pořadatelé utkání Play-off
Extraligy budou určeni podle zásad v bodě 11.

3. Termíny:

Extraliga bude hrána v termínech podle rozlosování.
Základní termíny utkání budou pátek + sobota. Účastníci mají možnost požádat o
změnu na sobota + neděle (na přihlášce) a na domácí utkání bude toto povoleno.
V případě potřeby změn termínů může ředitel Extraligy určit konání utkání i v jiných
dnech.
Družstva mohou do 10. 8. 2013 nahlásit řediteli Extraligy jiné dohodnuté termíny
(před zákl. termínem) a tyto budou zveřejněné ve vylosování.
Po vydání rozlosování je možná změna termínů dohodou družstev s nahlášením
řediteli Extraligy min. 4 dny před utkáním.
Televizní utkání budou hrána v termínech určených ředitelem Extraligy.
Bude-li utkání po dohodě družstev hráno v pracovní den a začátek utkání bude
dříve než v 17.00, platí zvláštní ustanovení uvedené v bodě 20 tohoto Rozpisu.
4. Místo, vybavení: Hraje se v hracích místnostech zúčastněných družstev schválených na VH APK.
Konání utkání v jiné hrací místnosti odpovídající „Pravidlům“ může povolit ředitel
Extraligy podle Soutěžního řádu čl. 323.01.
Teplota v hrací místnosti měřená u síťky stolu nesmí být nižší než 15°C.
Hrací prostor je ohraničen podle bodu 3.2.3.3. pravidel stolního tenisu nebo jinak.
Ustanovení bodu 3.2.3.3. se jen doporučuje.
Extraligové utkání se hraje na jednom stole.
Stoly - připravenou zn. stolu vč. barvy nahlásí účastníci na přihlášce, výhradně ze
značek schválených ITTF.
Míčky - míčky vč. jejich barvy, které připraví družstvo pro domácí utkání, nahlásí na
přihlášce, výhradně ze značek schválených ITTF.
Na televizní utkání může pořádající oddíl (po dohodě se soupeřem) dodat
oranžové míčky, i když jiná utkání hraje s míčky bílými.
Změnu značky stolů a míčků povoluje vždy ředitel Extraligy.
5. Účastníci:

Právo startu v extralize 2014/15
1. STEN marketing HB Ostrov
2. DTJ Hradec Králové
3. SF SKK El Niňo Praha EHW
4. SKST Charvát Baník Havířov
5. Sokol Hradec Králové 2 Imeda
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6. TJ Ostrava KST
7. Slavoj Ústí nad Labem
8. SK Kotlářka Praha
9. DTJ-Slavia Hradec Králové
10. SKST Warmnis Liberec

Pokud se přihlásí tým s právem startu v Extralize a nesplní podmínky definované
v bodě 16. a) až c) a k) tohoto Rozpisu a zároveň standardy uvedené v příloze
tohoto Rozpisu, nemá právo startu v Extralize, ani v žádné jiné soutěži řízené
ČAST.
Kromě vítěze baráže (viz bod 28 tohoto rozpisu), nemá nikdo jiný právo startu
v Extralize. Výjimku tvoří pouze případ, kdy účastník Extraligy s právem startu,
přenechá toto právo jinému klubu.
Toto případné přenechání však podléhá schválení VH APK.
6. Přihlášky:

Přihlášky podávají družstva na vydaných formulářích do 27. 5. 2014 osobně na VH,
poštou na adresu ředitele Extraligy a v kopii do 1. 6. 2014 elektronickou poštou na
e-mailovou adresu na pinec.bama@volny.cz.
Do 15. 6. 2014 zašlou účastníci příspěvek na soutěž ve výši 15.000 CZK na účet
APK vedený u KB Praha 8, č.ú.: 43-2355640217/0100. Termínem úhrady se rozumí
připsání částky na účet APK.

7. Úhrada:

Družstva startují na náklady svých společností a klubů.

8. Losování:

Losování bude provedeno do 15. 6. 2014. Místo, datum a čas losování za účasti
osob nezávislých na APK bude včas oznámeno všem členům APK.

9. Předpis:

Hraje se podle tohoto Rozpisu. Body, které neřeší tento rozpis ani VH APK budou
posuzovány podle Soutěžního řádu stolního tenisu platného od 15. 5. 2012 (a jeho
schválených změn) a Pravidel stolního tenisu ČAST označ. 2012-2013 a
schválených změn, pokud není tímto Rozpisem stanoveno jinak.

10. Systém Extraligy: a) Základní část
družstva hrají systémem každý s každým, dvoukolově.
b) Play-off (Mistrovství ČR)
za účasti prvních 6 nejlepších družstev z konečné tabulky základní části.

bb)

Čtvrtfinále – hrají družstva podle umístění v základní části na 3.- 6. místě.
Soupeři: 3 – 6 a 4 – 5, příp. podle úprav bodu 10.b/.
Vítězná družstva čtvrtfinálové série postupují do semifinále.
Semifinále – hrají 1. a 2. družstvo v základní části + vítězná družstva
čtvrtfinálové série, příp. podle úprav bodu 10.b/.
Soupeři - SF 1: 1. v EL – 4. v EL (z účastníků semifinále)
SF 2: 2. v EL – 3. v EL (z účastníků semifinále).
Vítězná družstva semifinálové série postupují do finále.

bc)

Finále - soupeři: postupující ze semifinále.

ba)

c) Play-out
za účasti družstev na 7. až 10. místě po základní části.
11. Organizace play-off:
Celé play-off, čtvrtfinále počínaje a finále konče, se hraje stejným systémem.
Hraje se na tři vítězná utkání.
1., 3., příp. 5. utkání - na stolech lépe umístěného družstva v základní části Extraligy.
2. a příp. 4. utkání - na stolech hůře umístěného družstva v základní části Extraligy.
12. Organizace play-out:
Po skončení základní části Extraligy se vytvoří minitabulka ze vzájemných zápasů
družstev, která se po základní části umístila na 7. – 10. místě. Týmům zůstávají body
ze vzájemných utkání.
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Play-out se odehraje dvoukolově, systémem každý s každým (doma-venku).
13. Systém utkání: Hraje se systémem tříčlenných družstev (s možností střídání dalšího hráče).
Sestavy družstev jsou volné, střídání je možné podle SŘ – po první sérii dvouher.
Pořadí zápasů:

1. A – X
2. B – Y
3. C – Z

4. B – X
5. A – Z
6. C – Y

V základní části končí utkání dosažením 4 bodů jedním družstvem, při stavu 3:3
končí utkání remízou.
V play-off bude při stavu 3:3 hrána rozhodující čtyřhra (ve čtyřhře mohou nastoupit i
jiní hráči, než hráli dvouhry).
Podle určení pořádajícího družstva může být po 3. zápase přestávka v délce max.
15 minut. Rozhodnutí o konání přestávky a její délce oznámí pořadatel vedoucímu
hostů a vrchnímu rozhodčímu před začátkem utkání.
14. Bodování:

Bodové hodnocení utkání do tabulky základní části:
vítězství
4 body
nerozhodně
2 body
porážka
1 bod
kontumační prohra
0 bodů.

15. Určení pořadí:

a) Extraliga (základní část) : podle Soutěžního řádu čl. 117.02.
b) Play-off (Mistrovství ČR) :
1. místo - vítěz finálové série play-off,
2. místo - poražený z finálové série play-off,
3. místo - poražený ze semifinálové série, lépe umístěný v základní části,
4. místo - poražený ze semifinálové série, hůře umístěný v základní části,
5. místo - poražený ze čtvrtfinálové série, lépe umístěný v základní části,
6. místo - poražený ze čtvrtfinálové série, hůře umístěný v základní části,
7.–10. místo - podle umístění po odehrání všech utkání play-out.

16. Podmínky:

a) Přihlášená družstva musí splňovat podmínky podle Soutěžního řádu čl. 322.
b) Družstvo musí mít na základu soupisky (tj. první tři hráči) min. 3 hráče zařazené do
100. místa na platném žebříčku ČR, nebo do 100. místa na nasazovacím žebříčku
k 31. 12. 2013.
c) Družstvo musí mít trenéra min. licence B, s praxí u ligového družstva minimálně tři
roky (trenéra uvede družstvo na přihlášce do Extraligy).
d) Družstvo musí nastoupit k utkání s nehrajícím trenérem, příp. jeho zástupcem.
Nehrající trenér nebo jeho zástupce musí být členy téhož klubu jako hráči.
e) Družstva jsou povinna nastoupit k utkání v úplné sestavě (min. 3 hráči).
f) Pokud družstvo nastoupí jen se dvěma hráči, tak se to bere jako nenastoupení
k utkání a toto utkání se takovému družstvu kontumuje (dále viz pokuty).
g) Družstva nahlásí do 15. 8. 2013 řediteli Extraligy barvu dresů, ve kterých odehrají
utkání v domácím prostředí (jedna barva dresů – bude zveřejněno ve Zprávách).
Hosté jsou povinni odehrát utkání v jasně rozdílných dresech.
Družstva (všichni hráči) jsou povinna nastoupit a celé utkání odehrát v jednotných
dresech s viditelně umístěnou jmenovkou hráče.
h) Střídavý start – každé družstvo může mít na soupisce tři hráče na „střídavý start“
mimo povinný základ.
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Počet utkání na střídavý start:
Základní část:
V jednom utkání může za družstvo nastoupit jeden hráč na střídavý start, takový
hráč může pak nastoupit v max. 50% utkáních v 1. polovině a v max. 50% v druhé
polovině základní části.
Play-off:
V jednom utkání může za družstvo nastoupit jeden hráč na střídavý start, takový
hráč může pak nastoupit v max. 50% utkáních play-off.
Play-out:
V jednom utkání může za družstvo nastoupit jeden hráč na střídavý start, takový
hráč může pak nastoupit v max. 50% utkáních play-out.
i) Právo startu hráčů play-off:
Za družstvo může nastoupit každý hráč uvedený na soupisce; výjimky pro hráče,
kteří při potvrzování na soupisku družstva neměli nejméně 2 roky nepřetržitý trvalý
pobyt v ČR, jsou uvedeny v čl. 330.23 SŘ.
j) Družstva jsou povinna poskytnout požadované informace a podklady pro vydání
propagační brožury k Extralize – do 10. 8. 2013 a zaslat na e-mailovou adresu:
pinec.bama@volny.cz v rozsahu určeným ředitelem Extraligy.
k) Družstva jsou povinna mít do začátku Extraligy vyrovnány finanční pohledávky
s APK, ČAST i dalšími kluby Extraligy.
l) Účastníci jsou povinni dodržovat standardy pro utkání EL, schválené VH APK,
které jsou přílohou tohoto Rozpisu.
17. Povinnosti pořadatelů: Povinnosti pořadatelů utkání určuje Soutěžní řád čl.336.
Upřesnění a doplnění:
a) Bod g) se vztahuje pouze na zajištění náhradního rozhodčího, který musí být
držitelem min. licence B.
b) Bod l) - hlášení výsledků domácím klubem (pořadatelem utkání):
Organizační pracovník (nebo jím pověřená osoba) domácího klubu (pořadatele
utkání) má za povinnost zadat výsledek utkání včetně jednotlivých zápasů do
systému STIS ihned po skončení utkání, nejpozději však do jedné hodiny.
Pozn.: Zadání míčků je pouze informativní, v případě potřeby hodnocení podle
míčků, je rozhodující zápis o utkání.
c) Zasílání zápisů o utkání (změna bodu m/)
ca) Organizační pracovník klubu (nebo jím pověřená osoba) naskenuje originál
zápisu o utkání a odešle ho jako přílohu v mailu řediteli Extraligy na emailovou adresu: pinec.bama@volny.cz, nejpozději první pracovní den po
utkání.
cb) Domácí klub (pořadatel utkání) je povinen uschovat originál zápisu o utkání a
na vyzvání ji poskytnout řediteli Extraligy (podle jeho pokynů).
d) Pořadatel je povinen připravit pro utkání míčky, jejichž značku a barvu uvedl na
přihlášce a bude zveřejněna v adresáři. Míčky musí být kvality ***. Případnou
změnu je nutno oznámit min. 7 dní před utkáním řediteli Extraligy, který ji zveřejní
ve Zprávách.
Možnost změny na televizní utkání – viz bod č.4.
e) Pořadatel zorganizuje v čase určeném pro zahájení utkání nástup, při kterém
představí hráče a trenéry obou družstev a rozhodčí.
f) Pořadatel je povinen poskytnout hostujícímu družstvu bezplatně nápoje pro pitný
režim.
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g) Pořadatel utkání je povinen připravit pro utkání zápis (podle tohoto rozpisu - bod
č. 22) a dále takové pomůcky, aby vrchní rozhodčí mohl v případě potřeby
vyhotovit dvojmo přílohu zápisu o utkání.
i) Pořadatel utkání Play-off (Mistrovství ČR) a televizních utkání je povinen dodržet
podmínky schválené VH APK.
j) Všechny dokumenty nebo jejich kopie zasílané řediteli Extraligy, pořadatelé nebo
zástupci klubů budou posílat zásadně ve formátu pdf.
18. Změny termínů utkání a odklady:
a) Odklady:
Odklad utkání může provést výhradně vedení APK – předseda nebo ředitel
Extraligy. Řízení o odkladu utkání se vždy zúčastní zástupci obou oddílů a pověřený
zástupce APK. V případě, že se bude jednat o odklad utkání mezi družstvy, s nimiž
je předseda APK jakkoliv spojen, rozhoduje o udělení odkladu jen ředitel Extraligy.
Odklad bude povolován zejména při reprezentaci ČR dospělých i mládeže na MS,
ME, MSJ, MEJ a TOP12/10 a účasti družstva v LM a P-ETTU.
Nebude povolován odklad z důvodu účasti na turnajích „Pro Tour“ ani na akcích
mládeže (vyjma MSJ a TOP 10).
b) Předehrání:
Předehrání utkání je možné po dohodě obou oddílů bez souhlasu APK maximálně 2
týdny před oficiálně stanoveným termínem na začátku sezóny.
Pozn.: Za odklad se nepovažuje změna začátku utkání, ani změna termínu utkání,
pokud je v termínu příslušného kola (pátek-sobota-neděle).
Všechny výše zmíněné změny v bodě 18b) jsou možné po dohodě soupeřů a
povinností pořadatele je informovat ředitele Extraligy minimálně 4 dny před utkáním.
19. Soupisky:

Družstva zadají do 15. 8. 2013 do Registru ČAST soupisky svých družstev s údaji
požadovanými v Registru.
Bližší pokyny k zadávání soupisek a jejich potvrzování budou zveřejněny ve
Zprávách APK.
Každé družstvo zodpovídá za oprávněnost zařazení svých hráčů na soupisku a
sestavení soupisky podle Soutěžního řádu. Každý hráč uvedený na soupisce klubu
startujícího v Extralize garantuje svým podpisem v její příloze, že nebude hrát za
více klubů včetně zahraničních. Tuto garanci potvrdí na této příloze i klub. Pokud si
tuto situaci klub neuhlídá, budou mu utkání s tímto hráčem kontumována, což může
v konečném důsledku vést i k vyloučení klubu z Extraligy.
Při doplňování soupisek během Extraligy se tato garance bude vztahovat i na
doplňovaného hráče.

20. Rozhodčí:

Rozhodčí deleguje KR ČAST (příp. APK) z rozhodčích navržených zúčastněnými
družstvy.
Delegováni budou 2 rozhodčí, oba budou rozhodovat u stolu (střídavě rozhodčí +
asistent), z nichž 1. delegovaný bude současně plnit povinnosti vrchního rozhodčího
(podle Pravidel stolního tenisu ČAST a tohoto rozpisu).
Vedení APK si vyhrazuje právo, v součinnosti s KR ČAST, nominovat na utkání
nadstavby (play-off a play-out), případně vybraných utkání základní části, více
rozhodčích.
Za zápis o utkání (vypsání před zahájením, uzavření zápisu po skončení),
zodpovídá 1. delegovaný rozhodčí.
Ani jeden z delegovaných rozhodčích nezodpovídá za nahlášení výsledku a zaslání
zápisu (viz bod 17 b) a c) Rozpisu Extraligy).
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Odměny pro rozhodčí:
1. rozhodčí (vrchní) – 400,- CZK
další rozhodčí – 350,- CZK.
Ustanovení pro utkání, které se dohodou družstev koná v pracovní den a má
začátek utkání dříve než v 17,00 hodin:
 pořadatel ověří, zda delegovaní rozhodčí mají možnost se zúčastnit,
 jestliže se některý z nich omluví, je povinností pořadatele zajistit náhradníka
(vrchní rozhodčí nesmí být členem pořádajícího oddílu, rozhodčí u stolu může
být i z domácího oddílu s min. licencí B),
 bude-li rozhodovat takto zajištěný náhradní rozhodčí, je povinností pořadatele
oznámit tuto změnu nejméně 3 dny před utkáním předsedovi KR a řediteli
Extraligy.
21. Komisaři:

Při utkáních bude prováděna kontrola komisaři APK, určených VH APK nebo přímo
ředitelem Extraligy.

22. Čekací doba:

Čekací dobu určuje čl. 121 a 332 Soutěžního řádu.

23. Zápisy o utkání: Pro vyhotovení zápisu o utkání je pořadatel povinen připravit formulář zápisu
schváleného APK. Další ustanovení o zápisech v bodech č. 17. a 20.
24. Námitky:

Možno podávat podle Soutěžního řádu čl. 113.

25. Pokuty:

Obdrží-li družstvo pořádkovou pokutu, je povinno tuto pokutu bez prodlení ve
stanoveném termínu uhradit. Pokuty podle tohoto ustanovení uděluje ředitel
Extraligy. Výše a specifikace pokud je součástí samostatné přílohy tohoto Rozpisu.
Pokuty uveřejněné v příloze jsou pokutami maximálními. Ředitel soutěže může dle
uvážení ve výjimečných případech stanovit pokutu nižší, něž je v sazebníku
uvedená.
O udělení dalších pokut při porušení rozpisu, Soutěžního řádu nebo usnesení VH
rozhodne ředitel Extraligy do výše 10000 CZK. Vyšší pokutu než 10000 CZK musí
odsouhlasit předseda APK, mimo pokutu uvedenou v bodě 25 j) a k).
Úhrady se provádí na účet APK u KB Praha 8, č.ú.: 43-2355640217/0100.
Úhrada pokuty nemá odkladný účinek.
Odvolání týkající se udělení pokuty projedná vždy nejbližší VH APK.

26. Tresty za napomínání rozhodčími:
Tresty za disciplinární přestupky (trestané udělením karet rozhodčími) se řídí
Směrnicí ČAST č. 2/2012 http://www.ping-pong.cz/asociace/dokument/2912smernice-cast-c-2-2012-urceni-postihu-za-udelene-karty-rozhodcimi-pridisciplinarnich-prestupcich
Pro vyhodnocení postihu podle bodu 4.2. Směrnice č.2/2012 (zastavení činnosti),
po odehrání základní části budou udělené tresty (karty) smazány a evidence bude
pokračovat nanovo.
27. Sázky a sázení:
Hráčům, kteří jsou uvedeni na soupiskách pro Extraligu, je přísně zakázáno sázet
na všechny zápasy soutěží pořádaných APK. Pokud hráč bude při sázení přistižen,
nebo mu bude sázení prokázáno, bude mu okamžitě zastavena činnost. Dále bude
takový hráč potrestán finanční pokutou ve výši 50.000,- CZK a celá kauza bude
předána VH APK k disciplinárnímu řízení.
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28. Postupy a sestupy:
Postupy
Vítězné družstvo a další v pořadí získávají právo startu v superlize 2015/16 podle
podmínek řídícího výboru superligy.
Sestupy
Družstvo, které skončí po odehrání všech utkání play-out na 10. místě, nesestupuje
přímo, ale odehraje barážové utkání s vítězem 1. ligy. Pokud vítěz 1. ligy odmítne
účast v baráži, přechází právo účasti v baráži na 2. družstvo v konečném pořadí 1.
ligy. Družstva na dalších místech v 1. lize nemají nárok na účast v barážovém
utkání.
Baráž se hraje dle systému play-off Extraligy dle bodu 13 tohoto rozpisu, tedy na tři
vítězná utkání se závěrečnou čtyřhrou, pokud bude stav 3:3.
Poražený z této baráže pak sestupuje do 1. ligy pro sezónu 2015/16.
29. Ceny:

Tři nejlépe umístěná družstva v Extralize po skončení soutěže získají tuto finanční
prémii:
1. místo – 60.000,- CZK
2. místo – 25.000,- CZK
3. místo – 15.000,- CZK
Vítězné družstvo v play-off získává titul „Mistr ČR“ a získá do držení věčně putovní
pohár Mistra ČR. Tento pohár je povinno neporušený vrátit vedení APK před příští
finálovou sérií play-off.
Družstva na 1. - 3. místě získávají pohár s vyznačením názvu soutěže (Extraligy),
vítěze či dalšího umístění a soutěžního ročníku. Dále obdrží výše uvedené finanční
ceny, schválené VH APK pro sezonu 2014/15.
Hráči, trenér, popřípadě další členové družstva (realizačního týmu) na 1. - 3. místě
obdrží medaile v počtu 8 kusů.

30. Schválení:

Tento Rozpis je základním dokumentem určeným k řízení Extraligy. Záležitosti,
které tento Rozpis neřeší, řeší VH APK nebo SŘ. Tento Rozpis byl schválen na VH
APK dne 27. 5. 2014.

Zbyněk Špaček
předseda APK

Martin Bajtler
ředitel Extraligy
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