
STK krajského svazu stolního tenisu 
 
 

KVALIFIKACI O ÚČAST V KP-2. třídy pro sezonu 2019/20 
 
 

1. Pořadatel: oddíl stolního tenisu Sokol Turnov  
 
2. Termín:  sobota 4. 5. 2019, neděle 5. 5.  2019 
 

3. Rozhodčí: Vrchní rozhodčí –  Jan Varcl st. 
   Rozhodování u stolů zajistí zúčastněná družstva, každé družstvo na jednom stole. 
 
4. Účastníci, rozlosování : 1. Jiskra Nový Bor D 
  2. SK Jiřetín pod Bukovou 
  3. KST Victory Liberec B 
  4. Sokol Jablonec nad Jizerou B 
 
5. Systém: Hraje se systémem každý s každým, podle rozlosování a časového pořadu v tomto 

rozpisu. 
 Pořadí zápasů: první utkání jedna čtyřhra, potom následují dvouhry 
 Utkání končí dosažením 9.bodu jedním z družstev 
 Losování utkání (A-X) provede vrchní rozhodčí 15 min. před každým utkáním. 
 
6. Úhrada: Družstva startují na vlastní náklady, režii hradí pořádající oddíl. 
   Vrchního rozhodčího a míčky hradí KSST Liberec 
 
7. Předpis: Hraje se podle „Pravidel stolního tenisu platných 2013 - 2014, „Soutěžního řádu stolního 

tenisu platného od 15. 5. 2012 (včetně doplňků) a ustanovení tohoto rozpisu. 
   míčky zn. Joola 40+ plast ***(bílé), zajistí KSST 
 
8. Podmínky: a/ Soupisky a platnost registračních průkazů si zjistí hlavní rozhodčí na webu. Při 

prezenci předloží družstvo soupisku s fotografiemi hráčů vrchnímu 
rozhodčímu. V případě pochybnosti může vrchní rozhodčí požadovat doklad 
totožnosti. 

 b/ V kvalifikaci nemohou startovat hráči na „střídavý start“ (viz SŘ 461.06) 
 c/ V herně musí být k dispozici minimálně 5 stolů 
 d/ Podmínka pro účast v kvalifikaci je, že hráč musí mít v dlouhodobé regionální soutěži 

odehráno alespoň 25% utkání s tím, že hráč v daném utkání nastoupil a odehrál 
minimálně jednu dvouhru a alespoň v jednom utkání odehrál všechny dvouhry 
(podmínku lze splnit i v družstvu, které hraji nižší regionální soutěž (např. OP2 třídy). 

  
9. Čas.pořad: sobota 4. 5. 2019 do 9.45 hod.  prezence, losování 
  10.00 hod. 1.kolo   A) 1 – 4, B) 2 - 3 
  15.00 hod. 2.kolo vítěz A – por. B por. A – vítěz B 
  neděle 5. 5. 2019 do 9.45 hod.  prezence, losování 
  10.00 hod. 3.kolo zbývající utkání  
 Pokud bude po sobotních utkáních jasno o postupujících, nemusí se nedělní utkání hrát. 
 
10. Sankce: Přihlášené družstvo má povinnost účastnit se kvalifikace (případné změny lze provést 

v součinnosti s regionálním svazem a vrchním rozhodčím nejpozději 3 dny před 
zahájením kvalifikace).  

 V případě odstoupení družstva z nedělního kola má družstvo ohlašovací povinnost  
vrchnímu rozhodčímu, pořadateli a soupeři po ukončení sobotních utkání 

 Ostatní sankce dle Soutěžního řádu   
 
11. Postup: Do KP 2 -  2019/20 postoupí přímo 2 družstva na 1. a 2. místě. 
 
 
Turnov 12. března 2019  Ing. Jan Varcl  předseda STK KSST 


