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Krajský svaz stolního tenisu Libereckého kraje vypisuje pro soutěžní ročník 2018/19
dlouhodobé mistrovské soutěže družstev žen
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Řízení soutěží:
Krajské soutěže družstev žen řídí Krajský svaz stolního tenisu Libereckého kraje
prostřednictvím své sportovně technické komise (dále jen STK) a vedoucího skupiny.
2. Pořadatel:
Klub, v jehož herně se koná turnaj
3. Termíny:
1. kolo – 14. 10. 2018 Kamenický Šenov
2. kolo – 25. 11. 2018 Chrastava
3. kolo – 27. 01. 2019 Chrastava
4. kolo – 24. 03. 2019 Turnov
4. Účastníci soutěží: Právo startu mají všechna přihlášená dvoučlenná družstva.
5. Přihlášky:
elektronicky, doklad o zaplacení vratného vkladu na e-mailem j.varcl@seznam.cz
do 20. 9. 2018
6. Soupisky:
Soupisky umístit na web do 25. 9. 2018
TECHNICKÁ A OSTATNÍ USTANOVENÍ
7. Předpis
hraje se podle Pravidel stolního tenisu ČAST, Soutěžního řádu a podle ustanovení tohoto
rozpisu pro ročník 2018/2019
Potahy na pálce musí být schváleny ITTF
Utkání se hrají s míčky, které si určil pořádající klub.
8. Podmínka účasti: za každé družstvo musí být uhrazena záloha 500,- Kč. Jestliže družstvo odehraje všechny
turnaje, bude záloha vrácena. Při neúčasti družstva na některém z turnajů záloha
propadne.
9. Systém soutěží:
Utkání se hrají turnajově, v rámci jednotlivých turnajů je skupinový systém. Podrobný rozpis
systému soutěží bude určen podle počtu přihlášených družstev.
10. Míčky:
určuje a zajišťuje pořadatel
11. Zápisy:
Ze všech odehraných utkáních se posílají na adresu předsedy STK e-mailem, vedoucímu
skupiny - j.varcl@seznam.cz
12. Rozhodčí:
hlavního rozhodčího pro turnaj zajistí vždy pořadatelský oddíl (klub). 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.
13. Postupy a sestupy: Vítězné družstvo postupuje do kvalifikace o 2. ligu. Kvalifikace se hraje podle rozpisu STK
ČAST (tříčlenná družstva). Při účasti více družstev z jednoho klubu v Krajské divizi si může
vítězné družstvo pro kvalifikaci vytvořit novou soupisku, ve které mohou být i hráčky
z dalších družstev klubu.
14. Námitky:
se podávají podle příslušného ustanovení Soutěžního řádu stolního tenisu
15. Krajský přeborník v ročníku 2017/2018
– Jiskra Nový Bor
16. Doplnění:
KVV SST se vyhrazuje právo změn a doplňků a výkladu tohoto Rozpisu podle počtu
přihlášených družstev.
17. V případě zájmu kontaktujte předsedu STK Ing. Varcla (j.varcl@seznam.cz) – podá další informace.
V Liberci dne 14. září 2018
Ing. Jiří Veselka
předseda KSSTLK

Ing. Jan Varcl
STK KSSTLK

