Česká asociace stolního tenisu – sportovně technická komise
vypisuje

KVALIFIKACI O ÚČAST V II. LIZE DRUŽSTEV ŽEN v sezóně 2015/16
Termín

: Sk.A - 25.4.2015,
Sk.B - 25. a 26.4.2015.

Pořadatel

: Sk.A - KST Klatovy
Sk. B - SKP Sever Ústí n.L.
Kontakt na pořadatele :
Sk.A - Helena Hnojská, tel: 728 145 557, e-mail hhnojska@seznam.cz
sk. B - Jiří Novák, tel. 728 525 763, e-mail noul@centrum.cz.
Pořádající oddíly zajišťují pořadatelskou službu a zdravotní zabezpečení.

Místo

: Sk.A - Masarykova ZŠ, tělocvična tř.Národních mučedníků 185, Klatovy
Sk.B
- Tělocvična ZŠ, Na Stínadlech 2386, Teplice

Rozhodčí

: Vrchní rozhodčí deleguje komise rozhodčích ČAST.
Pořádající oddíly vyrozumí rozhodčí o časovém programu.
Rozhodování u stolů zajistí zúčastněná družstva, každé družstvo bude rozhodovat na
jednom stole.

Účastníci

: Právo startu mají postupující družstva z krajů
Skupina A
skupina B

PH, JČ, PN (kraj KV bez postupujícího)
SČ, UL, LI, HK, PA

Přihlášky

: Družstva, která mají právo startu, zašlou přihlášku do 20.4.2015 na v.drozda@volny.cz
(doručení bude potvrzeno).

Systém

: Hraje se systémem každý s každým, pořadí utkání podle „Bergerových tabulek“.
Pořadí zápasů se řídí Soutěžním řádem st.tenisu čl. 318.01.
Utkání končí dosažením 6.bodu jedním z družstev, příp.výsledkem 5:5.

Losování

: Při přihlášení 4 družstev - losování provede vr. rozhodčí před zahájením,
při přihlášení 3 nebo 5ti družstev – losování zajistí STK ČAST po uzávěrce přihlášek a
rozešle účastníkům.
Losování utkání (A-X) provede vrchní rozhodčí 15 min. před každým utkáním.

Úhrada

: Družstva startují na vlastní náklady.

Ubytování

: Ubytování pro účastníky (na náklady objednávajících) zajistí pořadatel na základě
závazné objednávky zaslané do 22.4.2014 na kontaktní adresu pořadatelů.

Předpis

: Hraje se podle „Pravidel“, „Soutěžního řádu“ a tohoto rozpisu.
Míčky značky JOOLA Super *** (bílé) - dodá ČAST.

Podmínky

: Družstva se prokáží soupiskou pro sezónu 2014/15, potvrzenou
- z Registru ČAST, nebo
- svým KSST.
Všechny hráčky musí být registrovány v Registru ČAST v oddílech (klubech) za které
startují, případně v nich mohou startovat na „hostování“.
Start hráček na „střídavý start“ není možný (SŘ 460.05).
Svoji totožnost jsou hráčky povinny prokázat podle Soutěžního řádu.
Hráčky družstva jsou povinny nastoupit ke každému utkání v jednotných dresech.
Závazný výklad : Hráčky jsou povinny nastoupit a odehrát min. svůj první zápas

v jednotných dresech. Žádoucí je odehrání v jednotných dresech celého utkání; je-li to
však pro hráčky nutné, mohou po svém prvním zápase vyměnit dres (i za odlišný od
ostatních členek družstva).
Čas.pořad

: Časový pořad určí STK ČAST podle skutečného počtu přihlášek a rozešle přihlášeným
družstvům.
Pro skupinu B:
Při přihlášení 5ti družstev budou 3 kola v sobotu (začátky 11,00, 15,00, 17,00 hod.),
2 kola v neděli (začátky v 9,00 a 11,00 hod.).
Při přihlášení 4 družstev bude akce dvoudenní – jestliže by všechna družstva potvrdila
souhlas se změnou na jednodenní akci, bude se hrát pouze v sobotu a změnu oznámí
družstvům předseda STK ČAST.
Při přihlášení 3 družstev do skupiny bude soutěž změněna na jednodenní a změnu
oznámí družstvům předseda STK ČAST.

Postup

: Do II. ligy 2015/16 postoupí z každé skupiny 2 družstva..

Upozornění : a/ Upozorňujeme na povinnost důsledného dodržování Pravidel stolního tenisu ČAST a
Soutěžního řádu ST.
b/ Jestliže se některé z družstev, které získalo právo startu nebude přihlašovat,
informujte svůj KSST, který má možnost nahlásit náhradní družstvo.

9.4.2015
Václav Drozda,
předseda STK ČAST

zaslat do 20.4.2015 na adresu :

v.drozda@volny.cz

PŘIHLÁŠKA
do kvalifikačního turnaje o postup do II.ligy družstev žen 2015/16 ve stolním tenisu
Družstvo :
se přihlašuje do kvalifikace družstev žen.
Kontaktní adresa : jméno, příjmení, e-mail, telefon :
Pro družstva příslušející do skupiny B :
V případě, že se do naší skupiny přihlásí 4 družstva
- souhlasíme s uspořádáním soutěže v jednom dni – 25.4.2015 */
- nesouhlasíme s uspořádáním v jednom dni, požadujeme dvoudenní turnaj */
*/ co se nehodí, škrtněte

V

dne

2015

za oddíl :

