KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU z. s.
vypisuje
Krajské finále poháru KKSST – muži, ženy
A.Všeobecná ustanovení :
1. Pořadatel :
z pověření VV KKSST - TJ SLAVOJ KYNŠPERK
2. Datum :
sobota 14.04.2018
3. Místo :
SPORTOVNÍ HALA, ŠKOLNÍ 614, 357 51 KYNŠPERK N/O.
4. Časový pořad :
prezentace 8:00 – 8:30 h, losování 8:30 – 9:00 h, zahájení 9:00 h
5. Rozhodčí :
vrchní rozhodčí – Oldřich Volf 731669816 olda.volf@seznam.cz
zástupce – Pavel Haluška 723512584
B. Technická ustanovení :
6. Předpis : hraje se podle Pravidel stol. tenisu, SŘ stol. tenisu a podle ustanovení tohoto rozpisu.
7. Soutěžní disciplíny : dvouhra mužů, žen
8. Systém soutěže : dvoustupňový, 1. skupinový, 2. vyřazovací (změna systému v kompetenci
vrchního rozhodčího)
9. Míčky : hraje se plastovými míčky Kingnik*** , bílé barvy, dodá KKSST
10. Stoly: Butterfly Space Saver, zelené barvy
11. Právo startu: MUŽI – v počtu 14ti hráčů za každý okres, nominaci včetně náhradníků dodá RSST
podle výsledků z okresního kola k rukám předsedy STK KKSST a hlavního rozhodčího.
ŽENY – Všechny ženy v kat. dospělých, dorostu, starších žákyň.
Zařazení náhradníků: V pořadí z okresních nominací pro doplnění nejdříve okresní kvóty, poté do
kvóty turnaje (42 hráčů).
12. Postupy: První čtyři mezi muži i ženami postupují na oblastní finále ZPČ poháru, které se koná
19.05.2018 v Plzeňském kraji. Propozice budou teprve vydány.
13. Vrácení putovních pohárů: Vítězové loňského ročníku nechť dodají putovní poháry v úvodu akce
hlavnímu rozhodčímu (Lukáš Hobl – SKST Cheb a Anežka Polcarová – TJ Jiskra Březová) !!!
14. Upozornění : Žádáme nominované závodníky případně zástupce oddílů, aby svou případnou
neúčast včas omluvili, aby mohlo dojít k povolání náhradníků. Neomluvená absence nominovaného
hráče bude sankcionována dle sazebníku pokut. Omluvenky v kategorii žen nejsou vyžadovány
z důvodu chybějící okresní nominace. Omluvenky k STK KKSST.
15. Občerstvení : Není pořadatelem zajištěno.
16. Ceny: Hráči na 1. – 3. místě obdrží poháry. O 3. místo se dohrává.
Mgr. Jan Kořínek
předseda STK KKSST
Tel: 777/906037 email: korinek.jan@volny.cz

