Středočeský svaz stolního tenisu

Krajské soutěže družstev mužů ve stolním tenisu 2017/2018
- NADSTAVBOVÁ ČÁST Podle rozpisu krajských soutěží družstev mužů 2017/2018 bude DIVIZE, KS 1. třídy, sk.
A, B, KS 2. třídy, sk. A, B, C, D po základní dvoukolové části pokračovat nadstavbou.
PLAY OFF o pořadí na 1. - 4. místě a PLAY OUT o pořadí na 8. - 11. místě bude mít tyto
předpokládané termíny a začátky utkání: 7. 4. 2018 (17.00 h), 8. 4. 2018 (10.00 h), případně
14. 4. 2018 (17.00 h); 21. 4. 2018 (17.00 h), 22. 4. 2018 (10.00 h), příp. 28. 4. 2018 (17.00
h). V případě kolize domácích družstev budou začátky utkání upraveny. V případě kolize se
soutěžemi mládeže budou upraveny i termíny, ale jen pokud to bude možné a pokud oddíl
požádá STK do 26. 3. 2018 (pro změnu termínů 2. a 3. dubnového víkendu) a do 16. 4. 2018
(pro změnu termínů 4. a 5. dubnového víkendu). Systém je uveden v rozpisu krajských
soutěží. Vzhledem k situaci ve III. lize, sk. A, B, C je možné, že podle rozpisu soutěží dojde
k postupové-sestupové variantě B, C nebo D. Na základě toho a v souladu s rozpisem
krajských soutěží (bod 11) rozhodla STK STSST takto:
-

PLAY OUT v DIVIZI se bude hrát podle varianty A (8 – 11, 9 – 10),
PLAY OUT v KS 1. třídy, sk. A, B se bude hrát podle varianty A (8 – 11, 9 – 10),
PLAY OUT v KS 2. třídy, sk. A, B, C, D se bude hrát podle varianty B (8 – 9, 10 – 11).

Přesné termíny a začátky utkání semifinále PLAY OFF a 1. kola PLAY OUT budou
zveřejněny ve „Zprávách STSST“ a rozeslány do 2. 4. 2018. Obdobně budou přesné termíny
pro finále PLAY OFF a 2. kolo PLAY OUT zveřejněny ve „Zprávách STSST“ a včas
rozeslány. Předehrávání utkání je však možné a řídí se rozpisem krajských soutěží (bod 14)
s úpravou, kdy se třídenní lhůta na ohlášení utkání nevyžaduje.
„Střídavý start“ hráčů ve vyšších soutěžích je definován v Soutěžním řádu. Aby nedošlo
k příp. pochybnostem, zveřejňujeme počty utkání, které mohou v závěru krajských soutěží
odehrát hráči na „střídavý start“. PLAY OFF (1 - 4, 2 - 3), PLAY OUT (1. kolo) – hraje se dle
systému z rozpisu krajských soutěží, max. 3 utkání celkem. Hráč na „střídavý start“ může
odehrát max. 50%, tj. jedno utkání. Finále PLAY OFF (o 1. - 2. místo), PLAY OUT (2. kolo) –
hraje se dle systému z rozpisu krajských soutěží, max. 3 utkání celkem. Hráč na „střídavý
start“ může odehrát max. 50%, tj. jedno utkání. Jestliže bude družstvo podle svého
konečného umístění v soutěži zařazeno do kvalifikace, nemůže v ní startovat hráč na
„střídavý start“ v žádném utkání – čl. 460.05 SŘ.
Další podmínky pro účast v závěru krajských soutěží určuje rozpis krajských soutěží –
bod 24.
Dojde-li v DIVIZI, KS 1. tř., KS 2. tř. v nadstavbové části k rozhodujícím třetím utkáním
(pokud půjde o semifinále a o utkání, ve kterém se bude přímo rozhodovat o postupu nebo
sestupu), bude KR na vlastní náklady delegovat na tato utkání vrchní rozhodčí (budou-li
k dispozici). Obě družstva oznámí telefonicky předsedovi KR konání třetího rozhodujícího
utkání na tel.č. 603 889 165. Družstva mohou také požádat na kterékoli utkání nadstavbové
části o delegaci vrchního rozhodčího, kterému budou povinna uhradit výlohy spojené s tímto
výkonem a to 350,- Kč za utkání + cestovní výlohy 4,- Kč/km. Žádosti o delegaci vrchního

rozhodčího zašlou družstva na e-mail krtm@stcstolnitenis.cz . V případě, že se delegovaný
vrchní rozhodčí k utkání nedostaví, platí ustanovení čl. 338.03 SŘ.
Ustanovení k družstvům, která nebudou mít možnost nebo zájem pokračovat
v nadstavbové části soutěže:
-

družstva nebudou postihována za neúčast, oznámí-li to tak, že zpráva bude doručena
předsedovi STK a soupeři min. 5 dní předem (nikoli telefonicky),
v PLAY OFF je možno tuto neúčast oznámit pro semifinále i pro finále (i pro jednotlivá
utkání – v tom případě se pětidenní lhůta na ohlášení nevyžaduje); soupeři v SF 1 - 4
a 2 - 3 se při neúčasti nemění; obdobně platí i pro PLAY OUT,
odstoupí-li družstvo před finálovou sérií PLAY OFF, bude celkově na 2. místě;
obdobně platí i pro PLAY OUT,
odstoupí-li družstvo před semifinálovou sérií PLAY OFF, bude celkově na 4. místě;
obdobně platí i pro PLAY OUT,
odstoupí-li více družstev, bude určeno jejich pořadí podle umístění po základní části
– za družstvy, která PLAY OFF hrají (od 4. místa k 3. místu, příp. 2. místu); obdobně
platí i pro PLAY OUT.

Námitky se podávají podle čl. 113 SŘ a to pouze e-mailem na adresu
josef.grill@seznam.cz nejpozději 1. pracovní den po utkání. Soupeř má možnost se k těmto
námitkám vyjádřit do druhého dne a to též pouze e-mailem.
Tento rozpis schválil VV STSST dne 19. 3. 2018.

Dne 19. března 2018

Josef Grill
předseda STK STSST

