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STK krajského svazu stolního tenisu Liberecké kraje
KVALIFIKACI O ÚČAST V KP-2. třídy v sezóně 2016/17
1. Pořadatel:

Sokol Turnov - sokolovna

2. Termín:

sobota 16. 4. 2016, neděle 17. 4 2016

3. Rozhodčí:

Vrchní rozhodčí – Ing. Jan VARCL
Rozhodování u stolů zajistí zúčastněná družstva, každé družstvo na jednom stole.

4. Účastníci, rozlosování:

1. vítěz okresu Česká Lípa
2. vítěz okresu Jablonec n.N.
3. vítěz okresu Liberec
4. vítěz okresu Semily

5. Systém:

Hraje se systémem každý s každým, podle rozlosování a časového pořadu v tomto rozpisu.
Pořadí zápasů: první utkání jedna čtyřhra, potom následují dvouhry
Utkání končí dosažením 9. bodu jedním z družstev
Losování utkání (A-X) provede vrchní rozhodčí 15 min. před každým utkáním.

6. Úhrada:

Družstva startují na vlastní náklady, režii hradí pořádající oddíl.
Vrchního rozhodčího a míčky hradí KSST Liberec

7. Předpis:

Hraje se podle „Pravidel stolního tenisu ČAST“ „Soutěžního řádu stolního tenisu“ a
ustanovení tohoto rozpisu.
míčky zn. Joola 40+ plast ***(bílé), zajistí KSST

8. Podmínky:

a/

b/
c/
d/

9. Čas.pořad:

Soupisky a platnost registračních průkazů si zjistí hlavní rozhodčí na webu. Při prezenci
předloží družstvo soupisku s fotografiemi hráčů vrchnímu rozhodčímu. V případě
pochybnosti může vrchní rozhodčí požadovat doklad totožnosti.
V kvalifikaci nemohou startovat hráči na „střídavý start“ (viz SŘ 461.06)
V herně musí být k dispozici minimálně 5 stolů
Hráči musí mít odehráno alespoň 25% utkání v základní části okresního přeboru
(započítávají se pouze dvouhry), Seznam hráčů za přihlášených družstev, kteří splňují
předepsané kritérium, budou zveřejněny po skončení okresní soutěže v jednotlivých
okresech.

sobota 16. 4. 2016 do 9.45 hod.
10.00 hod.
15.00 hod.
neděle 17. 4. 2016 do 9.45 hod.
10.00 hod.

prezence, losování
1.kolo A) 1 – 4,
2.kolo vítěz A – por. B
prezence, losování
3.kolo zbývající utkání

B) 2 - 3
por. A – vítěz B

10. Sankce:

Přihlášené družstvo má povinnost účastnit se kvalifikace (případné změny lze provést
v součinnosti s regionálním svazem a vrchním rozhodčím nejpozději 3 dny před zahájením
kvalifikace).
V případě odstoupení družstva z nedělního kola má družstvo ohlašovací povinnost vrchnímu
rozhodčímu, pořadateli a soupeři po ukončení sobotních utkání
Ostatní sankce dle Soutěžního řádu

11. Postup:

Do KP 2 - 2016/17 postoupí přímo 2 družstva na 1. a 2. místě.
Baráž se nehraje.

Turnov 6. 3. 2016
Ing. Jan Varcl, předseda STK KSST LK

