REGIONÁLNÍ SVAZ STOLNÍHO TENISU - ČESKÁ LÍPA

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1/ Řízení soutěží

: okresní soutěže družstev mužů a žen řídí okresní svaz
stolního tenisu prostřednictvím své sportovně technické
komise / dále jen STK / a vedoucími soutěží.

2/ Pořadatel :

pořadatelem utkání jsou oddíly, jejichž družstva jsou
uvedena ve vylosování na prvním místě, v odvetném kole
je tomu opačně

3/ Termín utkání :

termíny utkání jsou uvedeny v rozlosování i v termínové
listině

4/ Místo konání :

hraje se v hernách stolního tenisu. Adresa je vždy uvedena
v příslušném adresáři a to podle údajů na přihlášce
družstva

5/ Účastníci soutěže : právo startu v ročníku 17/18 podle konečných výsledků
ročníku 2016/17 mají níže uvedená družstva.
Do OP2 lze přihlásit další družstva
Okresní přebor I.třídy
1. LOKO Č.Lípa C
2. Cvikováček Cvikov B
3. SKST Cvikov B
4. Jiskra N.Bor D
5. TJ Zákupy A
6. TJ Doksy-Mimoň B
7. ST Sloup v Č. A
8. Jiskra K.Šenov B
9. TJ Svor A
10. Jiskra N.Bor E
11. ST Sloup v Č. B
6/ Přihlášky :

Okresní přebor II. třídy
1. Jiskra N.Bor G
2. Jiskra N.Bor F
3. TJ Volfartice A
4. Cvikováček Cvikov C
5. Jiskra Svor B
6. Jiskra Svor C
7. LOKO Č.Lípa E
8. ST Sloup v Č. C
9. TJ Zákupy B
10. Jiskra K.Šenov C

. Přihlášky je nutné vyplnit přesně a úplně v registru
ČÁST nejpozději do 30.6.2017

7/ Losování :

Bude provedeno na schůzi STK a vedoucích soutěží na
základě přihlášek a dle SŘ stolního tenisu. Rozlosování
bude zveřejněno na STISu

8/ Vklady :

Družstva z OP I uhradí vklad 200.- Kč do 31.8.16 na účet
Okresní svaz stolního tenisu – č.ú. 19-2608251309/0800
K.S. – 34 Variabilní symbol uvádějte číslo oddílu .
Družstva z OP II vklad neplatí

9/ Úhrada nákladů : družstva startují na náklady mateřské TJ,resp.na náklady
oddílu
TECHNICKÁ A OSTATNÍ USTANOVENÍ
10/ Předpis

: hraje se podle Pravidel stolního tenisu,Soutěžního řádu a
jejich dodatků podle tohoto ustanovení pro ročník 2017/18
Potahy na pálce musí být schváleny ITTF a nesmí být
nedovoleně upraveny. Minimální teplota v hrací místnosti
/ měřeno u síťky na středu stolu / 12 C

11/ Soutěžní třídy : Okresní přebor I. + II třídy .
V družstvech mohou být zařazeny i ženy
12/ Systém soutěží : Dvoukolově,každý s každým,čtyřčlenná družstva, v každém
utkání se hraje všech 18 zápasů / 2čtyřhry,16dvouher/.
V soutěži družstev se neprovádí losování,domácí družstvo
má vždy tzv.nepravidelný los /A/ / SŘ čl.328 /
13/Podmínka
účasti

14/ Míčky :

Soupisky vloží kluby na Registr ČÁST
do 10.9.2017.Sestavení soupisek musí odpovídat
Soutěžnímu řádu stolního tenisu, platnému od 15.5.12,
Včetně dodatku SŘ z 8.5.13.Po kontrole a schválení
STK budou soupisky zveřejněny na stránkách STISu
domácí družstva si určila v přihlášce míčky, se kterými
budou hrát. Změnu lze nahlásit do 10.12.2016 a platí pro
druhou polovinu soutěže. Každé družstvo může nahlásit
pouze jednu značku.

15/ Zápisy o utkání : se posílají ihned po utkání / nejdéle do 24 hodin / na
e-mail : vaclav.macela@seznam.cz, SMS výsledek do
2 hodin na telefon 604828412

Připomínky v zápisech ihned odeslat na adresu STK
16/ Rozhodčí :

vrchního rozhodčího zajistí vždy pořadatelský oddíl.
Vrchní rozhodčí utkání MUŽE být současně startujícím
hráčem. Zápis je třeba řádně vyplnit i s ohledem na případné
řešení námitek a protestů. Při protestu jednoho z vedoucích
družstev musí být na zápisu vyjádření druhého vedoucího a
vrchního rozhodčího. Vždy označte střídajícího hráče.

17/Hrací dny :

základní hrací doba je stanovena :
Možno odehrát během celého týdne na základě dohody
vedoucích družstev. Při nedohodě – neděle 10,00 hodin
POZOR ! Mohou nastat některé změny, které jsou dány
účastí družstva domácích ve vyšších soutěžích

18/ Změna termínu
utkání :
Odklad utkání – lze povolit pouze v mimořádných případech
a v souladu s ustanovením SŘ čl.326.02
Předehrání utkání - utkání je možno předehrát po vzájemné
dohodě vedoucích příslušných družstev
19/Postupy a sestupy : Vítězné družstvo OP I hraje kvalifikaci o postup do
Krajského přeboru II.třídy / pokud neurčí jinak KSST /
Poslední družstvo OP I sestupuje do OP II. Vítěz OP II
postupuje do OP I, dle situace i další v pořadí.
20/ Sestavení žebříčku : 1/ Na základě krajského žebříčku
2/ Rozdíl mezi OP1 a KP2 je – 20%
3/ Rozdíl mezi OP2 a OP1 je – 40%
4/ Odehráno méně jak 50% zápasů v OP1 i OP2 – 20%
5/ Odehráno méně jak 25% hráč se nezapočítává
6/ pokud hráč odehrál zápasy ve více soutěžích
počítá se lepší výsledek
7/ žebříček bude sestaven do 100 místa
VNovém Boru dne 1.5.2017
Václav Macela
předseda OSST

Josef Šákr
STK OSST

Některé důležité informace pro oddíly
1/ Registrační poplatek – nový i obnova - čl. 402.03 – platba okresu
100,- - platnost 5 let. U mládeže do 18 ti let se poplatek neplatí. Po pěti letech
nutno obnovit foto a to v době od 15.6. do 15.7. a to bezplatně – aktualizace
platí dalších 5 let. Nebude-li v termínu provedeno, bude se platit znovu
poplatek za registraci. U ostatních členů se poplatek neplatí
2/ Evidenční poplatky – čl. 409.01 platba dle nejvýše hrajícího družstva
200,- dospělí a junioři, 100,- dorost a žactvo, 30,- ostatní členové
3/ Přestupy – čl. 451.01 – možno podávat celý rok, mimo období od 15.2. do
14.5.
Přestupy - poplatek - čl. 464.01 – platba okresu
300,- za hráče staršího 18 ti let, 200,- za hráče mladšího 18 ti let, 0,- za ostatní,
200,- hostování
4/ Účty : krajský svaz – 2608251309/0800, okresní svaz 19-2608251309/0800
Variabilní symbol : 34xxxxxxyy
34-stolní tenis, xxxxxx šestimístné EČO klubu, yy specifikace platby
EČO klubů : ST Sloup v Č.-501019, Loko Č.Lípa-501002, TJ Doksy-Mimoň501008, TJ Zákupy-501004, TJ N.Bor-501010, Cvikováček Cvikov-501015,
SKST Cvikov-501016, TJ Volfartice-501017, TJ K.Šenov-501018, TJ Svor
501020
5/ Specifikace platby : 01 evidenční poplatek, 02 nová registrace, 03 přestupní
poplatek, 04 poplatek za školení trenerů, 05 poplatek za školení rozhodčích, 06
převod soutěží, 07 startovné v mistrovských soutěžích, 08 startovné v Českém
poháru, 09 pokuty za mládež, 10 pokuty za rozhodčí, 11 pokuty za trenéry, 12
poplatek za odvolání, námitku, 13 ostatní.

Doufám, že vám to trochu pomůže.

Macela

