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STK KSST Libereckého kraje
vypisuje

Krajský pohár družstev mužů 2018/19
1. Řízení soutěží:

Český pohár družstev řídí Krajský svaz stolního tenisu Libereckého kraje prostřednictvím
vedoucího soutěže - Ivo Petříček, email: petricekivo@gmail.com.

2. Pořadatel:

Pořadatelem utkání (domácí družstvo) jsou oddíly (kluby) s horším nasazením (je dáno
krajským, resp. regionálním žebříčkem 2017/2018, hráčů základu družstva). V případě rovnosti
umístění rozhoduje los.

3. Přihlášky:

Družstva zaplatí vklad, vyplní v Registru ČAST elektronickou přihlášku a soupisku nejpozději
do 20. 8. 2018.

4. Vklady:

muži: jednotný vklad 100,- Kč/družstvo

5. Termín soutěží:

termíny utkání budou uvedeny v rozlosování KP i v termínové listině. Jestliže nedojde k dohodě
mezi oběma oddíly (kluby) o předehrání utkání, platí závazně příslušný termín určený v rozpisu
soutěže. Termíny předehrání nahlásit vedoucímu soutěže, nejpozději 48 hodin před
plánovaným začátkem. Utkání lze odehrát po stanoveném termínu, nejpozději však 5 dní
před oficiálním termínem dalšího kola soutěže. Podmínkou je souhlas obou vedoucích
družstev a nahlášení vedoucímu soutěže nejpozději 48 hodin před plánovaným začátkem
utkání.

6. Místo konání:

hraje se v hernách stolního tenisu (schválených v Registru ČAST STK KSSTLK). Adresa je
vždy uvedena v příslušném adresáři a to podle údajů na elektronické přihlášce družstva

7. Přepis:

hraje se podle Pravidel stolního tenisu ČAST, Soutěžního řádu a podle ustanovení tohoto
rozpisu pro ročník 2018/2019

8. Systém soutěže:

družstva mužů – vyřazovací systém, tříčlenná družstva, každé utkání se hraje do 6. vítězného
bodu. V případě dohody soupeřů lze v utkání odehrát všech 10 zápasů (1 čtyřhra, maximálně 9
dvouher). Vítěz utkání postupuje do dalšího kola. V případě nerozhodného výsledku rozhoduje
poměr setů, případně poměr míčků. Je-li stejný i poměr míčků, vyberou vedoucí družstev po
jednom hráči, kteří sehrají rozhodující zápas.

9. Postup:

družstva mužů na 1. a 2. místě postupují do druhého stupně Českého poháru, který je řízen
ČAST. Druhý stupeň bude odehrán v 1. polovině ročníku 2019/2020.

10. Podmínky účasti:

elektronický registrační průkaz v Registru ČAST, zaplacený evidenční poplatek a vklad do
soutěže.
Krajského poháru mužů se mohou účastnit i ženy. Spolu s muži, nebo jako samostatné družstvo.
Pro nasazení platí umístění na žebříčku mužů.
Uzávěrka pro vyplnění soupisek v Registru ČAST je 20. 8. 2018 (podle soupisek proběhne
losování).
Pozor: soupisku musí vyplnit každé přihlášené družstvo a podle hráčů na základu soupisky
proběhne nasazení a losování.
Změny soupisek po 20. 8. 2018:
- po uzávěrce lze soupisky doplňovat
- do oficiálního zahájení soutěže, popř. do prvního utkání družstva lze provádět i přesuny mezi
soupiskami (jestliže družstvo odehrálo 1. utkání, nelze již přesunout hráče na jinou/z jiné
soupisky).
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V obou uvedených případech musí být nové soupisky schváleny STK a změny soupisky
nesmí ovlivnit nasazení družstva při losování (změny nelze provádět u hráčů základu
družstva).
Při nasazení se bude vycházet z krajského, resp. regionálního žebříčku 2017/18 (uvádějte
umístění hráčů na příslušném žebříčku, například okres 31-40).
Krajského kola se nesmějí zúčastnit hráči (muži), kteří jsou uvedeni na základu ligového
družstva pro sezónu 2018/19.

11. Rozhodčí:

zajistí vždy pořadatelský oddíl (klub). Vrchní rozhodčí může být zároveň i hráčem.
Zápis je třeba řádně vyplnit i s ohledem na případné řešení námitek a protestů. Při
námitce (protestu) jednoho z vedoucích družstev musí být na zápisu vyjádření druhého
vedoucího a vyjádření vrchního rozhodčího.

12. Míčky:

míčky si určuje domácí družstvo. Hraje se s pastovými míčky (schválenými ITTF),
které si domácí klub nahlásil v elektronické přihlášce.

13. Zápisy o utkání: ke kontrole prostřednictvím e-mailu, nejpozději první pracovní den po utkání a to emailem: petricekivo@gmail.com
14. Hlášení výsledků: 1. odeslat sms na vedoucího skupiny: 603 368 780, nejpozději do 6 hodin po utkání
2. Vyplnit zápis do Registru ČAST, nejpozději druhý den po utkání (vedoucí družstva
nebo oprávněný člen klubu)
Z důvodu návaznosti a minimálního časové odstupu mezi koly je třeba vyplnit
zápis včas, v případě problémů nahlásit alespoň výsledek.
15. Ceny:

1. místo
3.500,- Kč
3.-4. místo
1.500,- Kč
2. místo 2.500,- Kč
5. - 8. místo
800,- Kč
(podmínkou je alespoň jedno vítězné utkání družstva)

16. Pokuty:

- předem nahlášená neúčast družstva vedoucímu soutěže a organizačnímu vedoucímu
družstva soupeře utkání (24 hodin před úředním zahájením utkání a více) - 600,- Kč
- předem nenahlášená neúčast družstva v utkání - 1000,- Kč
- nesehrané utkání a následně napsaný zápis - 2000,- Kč a vyloučení vítězného družstva
ze soutěže
- ostatní postihy stejné jako u mistrovských soutěží

V Liberci dne 10. července 2018
Ing. Jiří Veselka
předseda KSSTLK

Ing. Jan Varcl
STK KSSTLK

