Zlínský krajský svaz stolního tenisu
vypisuje

ČESKÝ POHÁR TŘÍČLENNÝCH DRUŽSTEV VE STOLNÍM TENISU
29.ročník 2018/19 - I.stupeň

1. Pořadatel

: Soutěž řídí STK ZKSST.
Pořadatelem jednotlivých utkání budou družstva.
a/ družstvo z nižší soutěže – podle zařazení do soutěží 2018/19
b/ družstvo z nižší soutěže v sezóně 2017/18
c/ družstvo hůře umístěné v konečné tabulce soutěže 2017/18
d/ při shodném umístění bude pořadatel určen losem.
Při skupinovém systému bude pořadatel uveden v rozpisu.
Jestliže mají hrát spolu družstva (ze stejné soutěže 2018/19), která se v ČP střetla
v posledních dvou ročnících, bude pořadatelem utkání družstvo, které bylo naposled hostující
– bez ohledu na výše uvedené zásady.

2. Termíny

: Termíny utkání budou zveřejněny po obdržených přihláškách v rozlosování.
1.kolo 8.9.2018, 2.kolo 15.9.2018.

3. Místo

: Hraje se v hracích místnostech zúčastněných oddílů – podle adresáře ve STISu.

4. Přihlášky

: Družstva, která mají právo startu, vyplní přihlášku v registru ČAST v sekci klub – družstva
klubu – přihláška do soutěže. Uzávěrka přihlášek 20.8.2018.

5. Účastníci

: Právo startu mají všechna přihlášená družstva z kraje (včetně družstev z regionů), mimo
družstev hrajících ligové soutěže v sezóně 2018/19.

6. Losování

: Soupeři budou určeni STK a uvedeni v hracím plánu.

7. Úhrada

: Družstva startují na vlastní náklady.

8. Předpis

: Hraje se podle tohoto rozpisu, „Soutěžního řádu st. tenisu platného od 15.5.2012“, „Pravidel
st.tenisu ČAST“ označ. 2012/13, jejich dodatků a schválených změn.

9. Systém

: Systém soutěže, počet kol a nasazených určí STK podle počtu přihlášek.
Soutěží 3čl. družstva, utkání se hrají podle čl.318.01 SŘ – 10 zápasů v tomto pořadí :
1/ čtyřhra, 2/ A-X, 3/ B-Y, 4/ C-Z, 5/ B-X, 6/ A-Z, 7/ C-Y, 8/ B-Z, 9/ C-X, 10/ A-Y.
Při skupinovém systému – zápasy ve stejném pořadí, hraje se do vítězného bodu.

10. Postup

: Postup při vylučovacím systému – vítězné družstvo postupuje do dalšího kola. Při remíze
postupuje družstvo, které získá více sad, při rovnosti sad více bodů.
V případě nerozhodného poměru bodů, sad i míčků, sehraje rozhodující zápas jeden hráč
z každého družstva, kterého určí vedoucí po dohrání utkání.
Do II. stupně postupují 2 družstva.

11. Nasazení

: Družstva budou nasazena podle umístění v sezóně 2017/18
1/ v divizi, 2/ v KS I.tř., 3/ v KS II.tř., 4/ v regionálních soutěžích (muži).
Bude-li potřeba určit mezi stejně umístěnými družstvy různých skupin, bude rozhodovat počet
získaných bodů, případně i poměr zápasů.

12. Soupisky

: a/ Oddíly zadají do 30.8.2018 do Registru soupisku(y) družstva (družstev) s údaji
požadovanými v Registru. Oddíl zodpovídá za oprávněnost zařazení svých hráčů na
soupisku.
Soupisky budou zveřejněny ve STISu, kde je možnost kontroly oprávněnosti startu hráčů za
družstvo.
b/ Každý hráč může být pouze na jedné soupisce, rozdělení do družstev není závislé na
soupisce v mistrovské soutěži.
Při účasti více družstev oddílu musí být dodržena zásada, že součet pořadí hráčů základu
družstva na soupisce vyššího družstva (A), musí být nižší než u dalšího družstva (B,C atd.).

Počet náhradníků, kteří by podle SŘ patřili do dalšího družstva, není omezen.
13. Podmínky

: a/ Kontrola registrace a totožnosti hráčů bude prováděna podle Soutěžního řádu.
b/ V I.stupni nemohou hrát hráči základů ligových družstev v sezóně 2018/19.
c/ Hráči na „střídavý start“ mohou hrát
ca/ za své mateřské oddíly, nebo
cb/ za družstvo, ve kterém budou hrát na „střídavý start“ mistrovskou soutěž
(žádosti o povolení střídavého startu v ČP možno podávat přes Registr ČAST).
d/ Hráči, kteří působí na hostování, nemohou startovat za svůj mateřský oddíl.
e/ Start cizinců v utkání se řídí čl. 330.06 Soutěžního řádu.
f/ Střídání hráčů v utkání je možné podle SŘ jako při mistrovských utkáních.

14. Míčky

: Značku, barvu a typ míčků, které pořadatel připraví pro utkání, nahlásí na přihlášce a bude
zveřejněn v adresáři na STISu.
Míček musí být plastový, kvalita *** a schválený ITTF, tj. uveden na listu:
https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2018/02/Balls_2018_11.pdf
Je nutno uvést i druh (např. DHS 40+, Joola Super-P, atd.).

15. Hlášenky

: Hlášenky o utkání se nezasílají. Hraje se v termínech a časech podle rozlosování, v hrací
místnosti podle adresáře.

16. Rozhodčí

: Vrchního rozhodčího (s platnou licencí) i rozhodčí ke stolům zajistí pořadatel.
Při skupinovém systému zajistí rozhodování u stolů rovnoměrně zúčastněná družstva.

17. Zápisy

: Výsledky utkání a zápasů (včetně míčků) hlásí pořadatel v den utkání prostřednictvím
Registru ČAST (zadáním do infosystému). Zápis o utkání zasílá pořadatel v jasně čitelném
provedení, nejpozději první pracovní den po utkání e-mailem na
karelzahradnicek@seznam.cz .
Vzhledem k návaznosti jednotlivých kol je nutno dodržet termín odeslání zápisu. Pozdní
zaslání bude trestáno pokutou.

18. Ceny

: Vítězná družstva získají pohár.

19. Upozornění : a/ Předehrávání utkání je možné po dohodě oddílů a nepodléhá schválení STK.
b/ Sjednané předehraní je pořadatel povinen oznámit min. 2 dny předem předsedovi STK
na karelzahradnicek@seznam.cz .
c/ Žádáme družstva, aby si vycházela vstříc při sjednávání utkání. Odklady nebudou
povolovány.
d/ Při přestupu hráče v průběhu soutěže, může být tento hráč doplněn na soupisku nového
oddílu, i pokud již rozehrál ČP za původní oddíl.
e/ V případě nenastoupení družstva k utkání nebo kontumaci i z jiného důvodu, obdrží
družstvo pokutu jako při podobném přestupku při mistrovské soutěži.
20. Schválení

: Rozpis schválen VV ZKSST dne 2.7.2018.

2.7.2018
Mgr. Karel Zahradníček,
předseda STK ZKSST

