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ČESKÝ POHÁR – 25. ročník – II. stupeň
ZPRÁVA č. 1 k ČP 2015
1. Účast, systém soutěže
MUŽI – 50 družstev – 6 kol vč. finále
1.- 5. kolo – vylučovací systém ve 2 odděleních
6.kolo = finále – 4 družstva.
ŽENY – 12 družstev – 3 kola vč. finále (skupinový systém)
1.kolo – 2 skupiny (skupina A /A1+A2/ + skupina B)
2.kolo – 1 skupina
3.kolo = finále – 4 družstva.

2. Systém utkání, postupy
Systém utkání
soutěží 3čl. družstva – viz rozpis II. stupně ČP z 6.7.2015.
Utkání mužů se hrají podle SŘ 318.01 (10 zápasů).
Utkání žen se hrají podle 318.01 s tím,že utkání končí dosažením 6ti bodů jedním družstvem, příp.za stavu
5:5).
Systém utkání při finálovém turnaji bude určen v rozpisu finále.

Postup
MUŽI

-

vítězná družstva v 1.- 5. kole postupují do dalšího kola (vítězové v 5.kole postupují do finále).

ŽENY - 1. kolo – do 2.kola postupují 2 družstva ze skupiny A (sk.A1+A2) a 2 družstva ze skupiny B.
- 2. kolo – první 2 družstva postupují do finále.
Postup při nerozhodném výsledku je uveden v rozpisu II.stupně ČP z 6.7.2015.

3. Losování, nasazení
Rozlosování je uvedeno v hracích plánech. Nasazení bylo provedeno podle rozpisu.
MUŽI
N1 : 1-4
STEN Marketing HB Ostrov H.Brod
(do 5.kola)
SF SKK El Niňo Praha EHW
SF SK Kotlářka EN Praha (El Niňo B)
Sokol PP Hradec Králové 2
N2 : 5-8
(do 3.kola)

ŽENY
N1 (do finále)
N2 (v 1.kole)

SKST Hodonín
Tatran KRPA Hostinné
TTC Litoměřice
Sparta Praha
SKST Hodonín A
MSK Břeclav Gumotex
SK Frýdlant n.O.
MK Řeznovice A
SK Dobré A
Sokol Nusle

4. Hrací plán soutěže
Hrací plán soutěže mužů i žen je v příloze těchto Zpráv.

5. Termíny
MUŽI

1.kolo 12.9.2015
2.kolo 26.9.2015
3.kolo 24.10.2015
4.kolo 7.11.2015
5.kolo 21.11.2015
6.kolo (finále) 19.12.2015.

ŽENY

1.kolo 26.9.2015
2.kolo 7.11.2015
3.kolo (finále) 19.12.2015

6. Určení pořadatelství
MUŽI
Pořadatelem utkání ve vylučovací části bude :
a/ družstvo z nižší soutěže - podle zařazení do soutěží 2015/16,
b/ družstvo z nižší soutěže v sezóně 2014/15,
c/ družstvo hůře umístěné v konečné tabulce soutěže 2014/15,
d/ při shodném umístění ve skupinách na stejné úrovni soutěže bude pořadatelem družstvo, které získalo
méně bodů, při rovnosti bodů družstvo s horším skóre (v pořadí a/ – d/).
Seznam přihlášených družstev s umístěním v soutěži 2014/15 je v příloze.
Pokud se střetnou družstva, která spolu hrála v 2.stupni ČP ve 23. nebo 24. ročníku, bude pořadatelem
družstvo, které bylo v těchto utkáních hostující.
Nasazená družstva hrají vždy své první utkání na stolech soupeře, bez ohledu na výše uvedená ustanovení.
ŽENY
Pořadatelé skupin budou určeni dodatečně. Rozpis bude v příštích Zprávách k ČP.

7. Soupisky
Oddíly, které mají v soutěži jedno družstvo, startují bez soupisek.
Soupisky oddílů s více družstvy budou na :
Muži : http://stis.ping-pong.cz/htm/soupisky.php?id=2091&rocnik=2015&oblast=420000 .
Ženy : http://stis.ping-pong.cz/htm/soupisky.php?id=2119&rocnik=2015&oblast=420000
Za družstvo SKST Liberec C nemohou nastoupit hráči, kteří by v ČP patřili do
A družstva : Košťál, Jahoda, Medek,
B družstva : Borůvka L., Borůvka J., Gireth.
Chybějící soupisky (muži Bor AB, Řeznovice AB, Kopřivnice AB, ženy Hodonín AB, Řeznovice AB) zadejte do
Registru nejpozději do 1.9.2015, příp. projednejte s předsedou STK.
Případné změny soupisek je možno provádět novým zadáním, obdobně jako v mistrovské soutěži.

8. Adresář
Adresář družstev, která jsou přihlášená k II.st. ČP je v příloze. V adresáři jsou i kontakty na družstva, jejich
vedoucí a hrací místnosti.
Adresář je i na http://stis.ping-pong.cz/htm/adresar.php?id=2091&rocnik=2015&oblast=420000.

9. Míčky
Pořadatelé utkání jsou povinni připravit pro utkání plastové míčky, kvality ***.
Všechna družstva nahlásila míčky bílé barvy.
Podle rozpisu II.st. ČP bylo povinností oddílů uvést na přihlášce značku a typ míčků, které připraví pro utkání.
Typ nebyl uveden u těchto značek a družstev :
Tibhar
Jablonec, Čechovice, J.H.Brod, Libědice + El Niňo, které ale nebude pořadatelem utkání
Butterfly
Hodonín, Kostelec n.O.,
Andro
Bor A+B,
Joola
Šanov, Kolín, Stěžery, Dobřany, Ondratice,
DHS
Vracov, Roudnice,
Stiga
Strakonice,
Cornilleau Drnovice.
Tatra Kopřivnice A+B – značka nenahlášena.
Chybějící údaje nahlaste na v.drozda@volny.cz nejpozději do 1.9.2015.

10. Hlášení utkání, zasílání zápisů
Hlášení utkání
Vzájemné hlášení utkání mezi družstvy (hlášenou) se neprovádí, hraje se podle rozlosování, které bude vždy
zveřejněno ve Zprávě k ČP.
Dohodnuté předehrávání utkání nepodléhá schválení, je nutno jej ale nahlásit předsedovi STK min. 2 dny
před utkáním - na v.drozda@volny.cz.
Zápis o utkání
odesílá pořadatel nejpozději první pracovní den po utkání na výše uvedenou e-mailovou adresu ředitele
soutěží (doručení každého e-mailu je zpětně potvrzováno).

11. Upozornění
Pokyny k jednotlivým kolům (soupeři, pořadatelé, termíny, začátky) budou zveřejňovány ve Zprávách k ČP.
O zadávání výsledků utkání do STISu bude rozhodnuto dodatečně.

12. Doplnění rozpisu
Tyto údaje doplňují rozpis II.stupně 25.ročníku Českého poháru a jsou jeho součástí.
Přílohy - hrací plán s rozlosováním soutěže mužů a žen
- seznam přihlášených družstev mužů a žen
- adresář – muži, ženy
Drozda Václav
předseda STK ČAST

