
Krajský svaz stolního tenisu Olomouc 

v y p i s u j e 

ČESKÝ POHÁR TŘÍČLENNÝCH DRUŽSTEV  
VE STOLNÍM TENISU 
(28. ročník - 2018 - I. stupeň) 

 
1. Pořadatel:  
 Soutěž řídí STK KSST Olomouc. Pořadatelství utkání bude určováno takto (v pořadí a/ - d/):  
a/ družstvo z nižší soutěže – podle zařazení do soutěží 2017/2018,  
b/ družstvo z nižší soutěže v sezóně 2016/2017,  
c/ družstvo hůře umístěné v konečné tabulce soutěže 2016/2017,  
d/ při shodném umístění ve skupinách na stejné úrovni soutěže bude pořadatelem družstvo,  
 které získalo méně bodů, při rovnosti bodů družstvo s horším skóre.  
 
2. Termíny:  
Budou určeny podle počtu přihlášených družstev. Základním hracím dnem je pátek 18:00. Dohoda mezi 
družstvy je možná, je třeba termín nahlásit předem. Postupující z I. stupně budou známi nejpozději 1.6.2018. 
V případě vyššího počtu než 12 účastníků se uskuteční finálový turnaj, kde se utkají nejlepší 4 družstva 
systémem každý s každým. Systém a termín závěrečného turnaje bude upřesněn před začátkem soutěže společně 
s rozlosováním. 
 
3. Místo:  
Hraje se v hracích místnostech zúčastněných oddílů-klubů (dále jen „oddíl“) podle adresáře, který bude vydán 
s rozlosováním. Hraje se povinně na dvou stolech. Stoly schválené ITTF nejsou vyžadovány. Teplota měřená u 
síťky stolu nesmí být nižší než 15 °C a vyšší než 25 °C.  
 
4. Účastníci:  
Všechna přihlášená družstva z Olomouckého kraje (včetně družstev z regionů). Účastník musí mít vůči řídícímu 
svazu vyrovnané veškeré (zejména finanční) pohledávky. V opačném případě nebude družstvo do I. st. Českého 
poháru přijato. 
 
5. Přihlášky:  
Elektronickou přihlášku je potřeba vyplnit do registru stis. 
Uzávěrka přihlášek je 31.ledna 2018.  
 
6. Losování:  
Provede STK KSST Olomouc v měsíci únoru. Při losování bude přihlíženo ke vzdálenostem míst.  
 
7. Úhrada:  
Družstva startují na vlastní náklady. 
 
8. Předpis:  
Hraje se podle tohoto rozpisu, platného „Soutěžního řádu ST“, „Pravidel ST ČAST 2017-2018“ a schválených 
změn.  
 
9. Systém:  
Družstva hrají vylučovacím systémem (jednokolově). Počet kol a počet nasazených určí STK podle počtu 
přihlášek. Soutěží tříčlenná družstva, utkání se hrají podle čl. 318.01 SŘ, všech 10 zápasů 
v tomto pořadí:  
1. čtyřhra  4. C – Z   7. C – Y  10. A – Y  
2. A – X  5. B – X  8. B – Z  
3. B – Y  6. A – Z  9. C – X  
 
V případě nízkého počtu přihlášených může STK systém I. stupně změnit.  
 
 



 
10. Postup:  
Vítězné družstvo postupuje vždy do dalšího kola. Při nerozhodném výsledku postupuje družstvo s lepším 
poměrem sad, příp. míčků. V případě nerozhodného poměru bodů, sad i míčků sehraje rozhodující zápas po 
jednom určeném hráči z každého družstva (určí vedoucí po dohrání 10. zápasu).  
První dvě družstva postupují do II. stupně.  
 
 
11. Nasazení:  
Družstva budou nasazena podle umístění v sezóně 2016/2017:  
1. v DIVIZI, v případě potřeby 
2. v KS 1. třídy, v případě potřeby 
3. v KS 2. třídy.  
Bude-li potřeba určit mezi stejně umístěnými družstvy různých skupin, bude rozhodovat počet získaných bodů, 
případně i poměr zápasů. 
 
 
12. Podmínky:  
Za družstvo může nastoupit každý řádně registrovaný hráč, který je uveden v registru hráčů ČAST, příp. vlastní 
platný registrační průkaz ČAST. V I. stupni nemohou hrát hráči základů ligových družstev. Start hráčů za 
družstva na „střídavý start“ je možný pouze za mateřské oddíly. Start hráčů na „hostování“ je možný za oddíly, 
ve kterých hostují. Start cizinců v utkání se řídí čl. 330.06 Soutěžního řádu. 
Střídání hráčů v utkání je možné podle SŘ jako při mistrovských utkáních. Při dodržení výše uvedeného je 
možný start žen v družstvech mužů.  
 
 
13. Soupisky:  
Kontrola registrace a totožnosti hráčů bude prováděna podle Soutěžního řádu.  
 
14. Míčky:  
Míčky pro utkání dodá pořádající oddíl ze schválených míčků ITTF, vždy plastové. 
 
15. Zápisy o utkání:  
Zasílá pořádající družstvo do 24 hodin po utkání emailem (s naskenovaným zápisem) na adresu 
honzabenes@centrum.cz. Pořadatel je odpovědný za shodu originálu se zaslaným (naskenovaným) zápisem. 
Vzhledem k návaznosti jednotlivých kol je nutno dodržet termín odeslání zápisů. Pozdní zaslání bude trestáno 
pokutou. 
 
16. Rozhodčí:  
Vrchního rozhodčího s platnou licencí a rozhodčí ke stolům zajistí pořadatel. Vrchním rozhodčím může být i 
hráč s platnou licencí nastupující k utkání. 
 
17. Upozornění:  
 a) Pokud se některé družstvo nedostaví k utkání bez předchozí omluvy STK a soupeři, hrozí mu pokuta jako při 
podobném přestupku při mistrovské soutěži. 
 b) Předehrávání utkání je možné po dohodě obou družstev a podléhá schválení STK. Žádáme družstva, aby si 
vycházela maximálně vstříc při sjednávání utkání.  
 c) Odklady utkání nebudou povolovány. 
 d) Kontrola totožnosti hráčů se provádí podle SŘ. V případě, že by některé družstvo zpochybnilo start hráče 
(hráčů) v družstvu soupeře z důvodu registrace v oddílu, je možno podat námitku podle SŘ nejpozději první 
pracovní den po utkání, námitky zaslat v kopii e-mailem i soupeři, vyjádření soupeře do 3 dnů (změna proti čl. 
113.05 SŘ).  
 
 
V Olomouci dne 13.12. 2017       STK KSST Olomouc  


