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Krajský svaz stolního tenisu Libereckého kraje vypisuje pro soutěžní ročník 2022/23 

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:  termíny a místo konání budou určeny po uzavření přihlášek 

4. Účastníci soutěží: Právo startu mají všechna přihlášená dvoučlenná družstva.  

5. Přihlášky: do Registru ČAST, do 30. 9. 2022 

6. Soupisky:  Soupisky umístit na web do 10. 10. 2022 

    

TECHNICKÁ A OSTATNÍ USTANOVENÍ 

7. Předpis hraje se podle Pravidel stolního tenisu ČAST, Soutěžního řádu a podle ustanovení tohoto 

rozpisu pro ročník 2022/23 

  Potahy na pálce musí být schváleny ITTF 

8. Podmínka účasti: Uhrazený vklad 100,- Kč/družstvo. Elektronická přihláška v Registru ČAST. Schválená 

soupiska (schvaluje STK KSSTLK) 

9. Povinnost pořadatele: zajištění hrací místnosti a rozhodčího, odeslání zápisů vedoucímu soutěže. Minimální počet 

stolů bude určen podle počtu přihlášených družstev.  

10. Systém soutěží:  Utkání se hrají turnajově, v rámci jednotlivých turnajů je skupinový systém. Podrobný rozpis 

systému soutěží bude určen podle počtu přihlášených družstev. 

11. Míčky:   Utkání se hrají s míčky Joola - Prime *** 40+, plast, bílá. Dodá KSSTLK 

12. Zápisy:   Ze všech odehraných utkání posílá pořadatel na adresu vedoucího skupiny 

    Vedoucí skupiny - Ivo Petříček - petricekivo@gmail.com 

13. 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. 

14. 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.  

15. Námitky:   se podávají podle příslušného ustanovení Soutěžního řádu stolního tenisu 

16. Sankce neúčast družstva na turnaji 500,-Kč 

  odstoupení družstva ze soutěže 1000,- Kč 

  neodeslané zápisů v termínu (pořadatel) 500,- Kč  

  nesplnění povinnosti pořadatele 500,- Kč  

17. Vítěz divize žen v ročníku 2021/2022 -  Sokol Turnov 

18. Doplnění:   VV KSST se vyhrazuje právo změn a doplňků a výkladu tohoto Rozpisu podle počtu 

přihlášených družstev. Účastnící soutěží jsou povinni dodržovat aktuální a platná hygienická 

opatření. V současné době je to podepsané čestné prohlášení (společný tiskopis za družstvo). 

19. Informace:    předsedu STK Vladimíra Milata (milata.v@centrum.cz) 

  

 

Rozpis schválen VV KSST LK dne 15. 9. 2022 

 

 Ing. Jiří Veselka  Ing. Vladimír Milata  

 předseda KSSTLK   předseda STK KSSTLK 
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