
Zlínský krajský svaz stolního tenisu – sportovně technická komise 
 

vypisuje 
 

KVALIFIKACI O ÚČAST V KRAJSKÉ SOUTĚŽI II. TŘÍDY DRUŽSTEV MUŽŮ 
v sezóně 2019/20 

 
Termín : 27.7.-28.7.2019  
 

Pořadatel :  TJ Holešov  
 

    Kontakt na pořadatele: 
    Petr Chvátal, pechvat@seznam.cz; m – 724 547 129 
 

  Pořádající oddíl zajišťuje pořadatelskou službu a zdravotní zabezpečení. 
 

Místo : Pivovarská 1419, Holešov, společná budova s finančním úřadem 
   

Rozhodčí :  Vrchního rozhodčího deleguje komise rozhodčích ZKSST. 
    Rozhodování u stolů zajistí zúčastněná družstva, každé družstvo bude rozhodovat na  
    jednom stole. 
 

Účastníci :  Právo startu mají družstva  
 

    Břestek, TJ Sokol Kostelec C, TJ Holešov D, TJ Vidče B  
    

Systém :  Hraje se systémem každý s každým, pořadí utkání podle „Bergerových tabulek“. 
    Pořadí zápasů se řídí Soutěžním řádem st.tenisu čl. 317.01. 
    Utkání se hrají v plném rozsahu 18-ti zápasů. 
 

Losování :  Losování provede vr.rozhodčí před zahájením. 
    Losování utkání (A-X) provede vrchní rozhodčí 15 min. před každým utkáním. 
 

Úhrada :  Družstva startují na vlastní náklady. 
 

Předpis :  Hraje se podle „Pravidel“, „Soutěžního řádu“ a tohoto rozpisu. 
    Míčky plastové Xushaofa (bílé) - dodá pořadatel. 
  Stoly Butterfly, Octet 25 – zelené a modré 
 

Podmínky :  Družstva se prokáží soupiskou pro sezónu 2018/19, potvrzenou z Registru ČAST 
 

  Všichni hráči musí být registrováni v Registru ČAST v oddílech (klubech) za které  
  startují.  
  Svoji totožnost jsou hráči povinni prokázat podle Soutěžního řádu. 
     

    Hráči družstva jsou povinni nastoupit ke každému utkání v jednotných dresech. 
    Závazný výklad: Hráči jsou povinni nastoupit a odehrát min. svůj první zápas  
  v jednotných dresech. Žádoucí je odehrání v jednotných dresech celého utkání; je-li to  
  však pro hráče nutné, mohou po svém prvním zápase vyměnit dres (i za odlišný od  
  ostatních členů družstva, vždy však dres oddílový).  
 

Časový pořad : v sobotu 27.7.2019 začátky v 11,00 h. a v 17,00 h.,   
                                                        v neděli 28.7.2019 začátek v 10,00 h.. 
   

Postup : Do KS II. tř. 2019/20 postoupí 1. družstvo. 
 

Upozornění :  Upozorňujeme na povinnost důsledného dodržování Pravidel stolního tenisu ČAST a  
  Soutěžního řádu ST. 
 
 
 
18.7.2019 
  
  Mgr. Karel Zahradníček, 
  předseda STK ZKSST 

mailto:pechvat@seznam.cz

