
Rozpis okresních soutěží 2012-13

Všeobecná ustanovení

1.) Řízení soutěže : RSST prostřednictvím STK

2.) Termín soutěže :  - základní část : 28.9.2012 – 31.3.2013

                               -  play-off :  5.4.2013 – max 12.5.2013

3.) Míčky : typ míčků uvede každý klub v přihlášce, doporučeny bílé DHS ***

4.) Rozhodčí : pořádající oddíl je povinen zajistit vrchního rozhodčího utkání 

v okresních soutěžích jím je vedoucí domácího družstva

Poznámka: pokud je vrchním rozhodčím utkání kvalifikovaný rozhodčí minimálně licence "C", a pokud

v utkání nenastoupí jako hráč, je tento rozhodčí považován za delegovaného rozhodčího řídícím svazem,

 s právy a povinnostmi ve smyslu Pravidel a Soutěžního řádu stolního tenisu a Rozpisu okresních soutěží.

Oddíl si může na vlastní náklady od řídícího svazu vyžádat účast kvalifikovaného vrchního rozhodčího.

Minimálně v soutěži OP1 doporučujeme počitadla u stolů.

5.) Příhlášky: jednotlivá družstva startují v oprávněných soutěžích dle oddílové přihlášky

Přihlášky do soutěží  musí být odeslány do 31.7.2012  na mailovou adresu : pavel.halas@kamp.cz

případně na adresu : Ing. Pavel Halas, Nová 113, 691 76 Šitbořice

Žádosti o převod místa  v soutěžní třídě dle čl.313 SŘ lze podat do 31.7.2012  na výše uvedenou adresu, 

spolu s potvrzením o zaplacení poplatku ve výši 500,- Kč dle čl. 314.07 SŘ.

Rozhodnutí týmů s právem postupu do vyšší soutěže, tohoto práva nevyužít, sdělte neprodleně

na kontakt výše uvedený nejpozději do 20.7.2012

Startovné do soutěží za každé družstvo : - OP I 300 Kč, OP II 200Kč, OP III 100 Kč

Startovné musí být zaplaceno ve stejném termínu jako podání přihlášky, tj. do 31.7.2012.

Oddíly vyplní do 15.6.2012 !!! evidenční seznamy v registru ČAST (registr.ping-pong.cz)

(200,- Kč dospělí členové, 100,- Kč mládež nar od 1.1.1995, 30,- Kč nehrající členové - trenéři, rozhodčí) 

6.) Předpisy :      hraje se dle SŘ a Pravidel ST, obojí v aktuálním znění, a ustanovení tohoto Předpisu

Hraje se na tři vítězné sady do 11 míčků, podání se mění po dvou míčcích, přestávka na utření po 6 míčcích.

7.) Herní systém 

Základní část: hraje se dle vylosování dvoukolově každý s každým.

Play-off (platí pro OP1  a OP2):       hrají první 4 týmy po základní části (1-4, 2-3) na dvě vítězná utkání, 

první a případné třetí utkání se hraje na stolech lépe umístěného družstva po základní části.

Poražené týmy v semifinále obsadí v konečném pořadí pozice na 3. a 4.místě dle umístění po základní části.

V každém kole se hraje první a případné třetí utkání na stolech lépe umístěného týmu po základní části.

8.) Náležitosti:    Oddíl vyplní soupisky do 31.8.2012   v registru ČAST (registr.ping-pong.cz)

Sestavení soupisky se řídí soutěžním řádem. U každého hráče musí být uvedeno jméno a příjmení, datum narození

 a zařazení na žebříčku. Na soupisce mohou být uvedeni pouze hráči, kteří jsou v oddíle 

řádně zaregistrováni  a  mají  zaplacen  registrační  poplatek  ČAST  pro  sezónu  2012-13.

V okresních soutěžích je umožněn start žen, které jsou na republikovém žebříčku  ČAST 

umístěny na 51. a nižších místech.

9.) Začátky utkání:    neděle v 9.30, případně dle povolených výjimek (OP1 se hraje od 18.00 Pá, So, Ne).

Hlášenky se nezasílají, družstva hostí se dostaví ve stanoveném termínu do hrací místnosti pořadatele uvedené 

v seznamu schválených místností. Při jakékoliv změně (dne i hodiny) postupujte dle SŘ, utkání vyšších tříd  

mají přednost. Pokud nelze z jakéhokoliv důvodu sehrát utkání ve stanoveném termínu, zásadně  

nežádejte odložení, ale řešte věc vzájemnou dohodou o předehrání, příp. výměnou místa, skutečnost hlaste STK.

Odvetná utkání družstev stejného oddílu musí být sehrána nejpozději do 31.10.2012.

Termín předehrání, případně dohrávky (možno nejpozději do neděle následující po víkendu, kdy se mělo utkání odehrát)

hlaste na kontakt uvedený v bodě 11.) nejpozději 24 hodin před novým termínem utkání.

Nedodržení lhůty bude sankcionováno, nesehrání utkání bude potrestáno odečtem až 12 bodů pro obě družstva.

10.) Čekací doba : dle čl. 123 a 332 SŘ v platném znění
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11.) Hlášení výsledků :   neděle do 17:00 SMS na telefon 608 421 103 nebo mailem na pavel.halas@kamp.cz,

zasílat na adresu Ing. Pavel Halas, Nová 113, 691 76 Šitbořice ihned, nejpozději do 2 prac. dnů po skončení utkání

V případě zaslání čitelné fotokopie  zůstávají originály zápisů u domácího družstva, jehož povinností je tyto zápisy

archivovat do 30.6.2013 a na požádání předožit STK či vedoucímu soutěží.

12.) Vyplnění zápisu:    Povinnost je uvádět jméno a příjmení všech startujících hráčů. Pokud hrají v utkání

v jednom družstvu dva hráči stejného jména, je třeba provést jejich rozlišení (st. x ml. nebo rok narození)

Střídajícího hráče označte před jménem hvězdičkou nebo písmenem „S“.

Za vyplněnou sestavu odpovídá vedoucí družstva. 

13.) Námitky :        dle SŘ čl. 114 písemně odeslat na adresu : Ing. Pavel Halas, Nová 113, 691 76 Šitbořice

Právo startu družstev v soutěžích 2012/2013

OP I: OP II: OP III:

Křepice A Perná A Vranovice C

Němčičky A Břeclav B Šitbořice B

Agrotec Hustopeče D Němčičky B Velké Němčice C

Lanžhot C Velké Němčice B Křepice C

Šakvice A Perná B Kobylí D

Velké Němčice A Kobylí C Brumovice B

Rakvice A Boleradice A Rakvice B

Vranovice B Lednice B Lednice C

Šitbořice A Šakvice B Agrotec Hustopeče E

Lanžhot D Velké Hostěrádky A Rakvice C

Lednice A Brumovice A Břeclav C

Křepice B Němčičky C Velké Hostěrádky B

Pouzdřany A

ostatní přihlášená družstva

Okresní přebor OP I – okres Břeclav 2012-13

Hrací systém soutěže

Základní část :

12 družstev každé s každým dvoukolově

Utkání : 2 čtyřhry, 16 dvouher, počet žen není omezen

Play-off :

První 4 týmy po nadstavbě (1-4,2-3), v utkání smí nastoupit 1 žena.

Na dvě vítězství

1 čtyřhra na začátku zápasu, 16 dvouher, při dosažení 9 bodů jedním z družstev utkání končí

Postupy a sestupy

Vítěz play-off postupuje do krajské soutěže 2. třídy.

Celky umístěné na 11. a 12. místě po základní části sestupují přímo do OP II,

případní další sestupující budou určeni podle výsledků družstev (sestupů) z vyšších soutěží

mailto:orel@kamp.cz
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Okresní soutěž OP II – okres Břeclav 2012-13

Hrací systém soutěže

Základní část :

12 družstev každé s každým jednokolově

Utkání : 2 čtyřhry, 16 dvouher, počet žen není omezen

Play-off :

První 4 týmy po nadstavbě (1-4,2-3), počet žen není omezen

Na dvě vítězství

1 čtyřhra na začátku zápasu, 16 dvouher, při dosažení 9 bodů jedním z družstev utkání končí

Postupy a sestupy

Vítěz play-off postupuje do OP I, případní další postupující dle výsledků vyšších soutěží.

Celky umístěné na 11. a 12. místě po základní části sestupují přímo do OP III,

případní další sestupující budou určeni podle výsledků družstev (sestupů) z vyšších soutěží

Základní soutěž OP III – okres Břeclav 2012-13

Hrací systém soutěže

Základní část :

podle počtu přihlášených družstev – každé s každým dvoukolově

Utkání : 2 čtyřhry, 16 dvouher, počet žen není omezen

Postupy a sestupy

Vítěz postupuje do OPII, případní další postupující dle výsledků vyšších soutěží.

Nikdo nesestupuje

Okresní přebor dorostu – okres Břeclav 2012-13

Hrací systém soutěže

Základní část :

podle počtu přihlášených 3 členných družstev – každé s každým jednokolově

Utkání : 1 čtyřhra, 9 dvouher, hráči všech kategorií mládeže, počet dívek v družstvu není omezen

Finále :

první čtyři týmy po základní části hrají závěrečný turnaj o přeborníka okresu

Utkání : 9 dvouher, při dosažení 5 bodů jedním z družstev utkání končí, počet dívek v družstvu není omezen

Hraje se na stolech nejlépe umístěného týmu po základní části, z jednoho klubu může hrát ve finále 1 družstvo

Hráči dalších družstev klubu, jehož nejlepší družstvo startuje ve finále OPD a jež tedy v tomto finále nemohou startovat, 

mohou být doplněni na soupisku družstva svého klubu startujícího ve finále

V soutěži dorostu mohou startovat i sportovci nižších věkových kategorií

Hráči hrající soutěž mládeže mohou startovat i v soutěžích dospělých.

Postupy a sestupy

Nikdo nepostupuje, nikdo nesestupuje


