Podtatranský stolnotenisový zväz v POPRADE.

ROZPIS MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽÍ DRUŽSTIEV
PODTATRANSKÉHO REGIÓNU - ROČNÍK 2017 / 2018.
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :
Riadenie súťaží :
Usporiadateľ :
Termíny :
Miesto :
Prihlášky :

VV PSTZ Poprad prostredníctvom svojej ŠTK
oddiely, ŠK uvedené vo vyžrebovaní na prvých miestach
október 2017 - máj 2018, podľa vyžrebovania
hrá sa v hracích miestnostiach, ktoré vyhovujú SP a sú v súlade s
pravidlami stolného tenisu
oddiely, ŠK s právom štartu zašlú prihlášku do 24. augusta 2017 na
adresu :
Ján Pitoňák
059 02 Slovenská Ves 208

Žrebovanie :

uskutoční sa 13. septembra 2017 o 16,30 hod. v priestoroch Kežmarskej
reštaurácie, Hradné námestie 33, Kežmarok.
Pozvánky pre organizačných pracovníkov sa nebudú zasielať.
Cestovné hradí oddiel, resp. klub.

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA :
Predpis :

hrá sa podľa platných pravidiel ST, SP a tohto rozpisu

Súťažné triedy :

majstrovské súťaže 5. ligy mužov, 6. ligy mužov, 2. ligy starších žiakov a
2. ligy dorastencov

Systém súťaží :

5. a 6. liga mužov – hrá sa dlhodobo, jednotlivo. Prvá časť jednokolovo, každý
s každým. Druhá časť – rozdelenie na 2 skupiny, skupina o 1. – 6. miesto a
skupina o 7. – 12. miesto, podľa umiestnenia družstiev po 1. časti súťaže. Do
výsledkov 2. časti sa započítajú všetky výsledky dosiahnuté v 1. časti. Druhá
časť sa bude hrať dvojkolovo každý s každým. 4 – členné družstvá (18
zápasov).
- žrebovanie sa pred jednotlivými stretnutiami nevykonáva !!!
Domáci oddiel má prisúdenú „x-ku“, t.z. poradie hráčov
v stretnutí sa nemení ! V každom stretnutí sa menia hostia !
- stretnutia družstiev sa hrajú súčasne najmenej na dvoch stoloch, ak sa
účastníci nedohodnú inak
Podmienka účasti : TJ, ŠK, oddiely, ktorých družstvá štartujú v majstrovských súťažiach
riadených ŠTK PSTZ Poprad zašlú do 22. septembra 2017
súpisky svojich družstiev (min. 2x) potvrdené TJ, ŠK na adresu :
Ján Pitoňák, 059 02 Slovenská Ves 208.
Súpiska musí obsahovať : priezvisko a meno, dátum narodenia, poradie v

rebríčku / SSTZ, KSTZ, OSTZ – platí vyššie poradie /, pečiatku oddielu, resp.
klubu.
TJ, ŠK, oddiely, ktorých družstvá štartujú vo vyšších súťažiach,
predložia kópie súpisiek týchto družstiev.
Protesty :

podávajú sa v zmysle Súboru predpisov stolného tenisu.

Postupy a zostupy : Postup – Víťaz 5. ligy mužov postupuje priamo do 4. ligy mužov skupiny
Podtatranská.
Víťaz 6. ligy mužov postupuje priamo do 5. ligy Podtatranskej.
V prípade, že víťaz súťaže odmietne právo postupu do vyššej súťaže, je
povinný oznámiť túto skutočnosť predsedovi ŠTK najneskôr do 30. mája
2018.
Zostup – z 5. ligy mužov zostupuje družstvo umiestnené na 12. mieste.
V prípade zostupu viacerých družstiev zo 4. ligy mužov Podtatranskej
zostúpia aj družstvá na 11., resp. 10. mieste.
Zo 6. ligy mužov, 2. ligy starších žiakov a 2. ligy dorastencov nezostupuje
žiadne družstvo
Loptičky :

všetky trojhviezdičkové, plastové, schválené ITTF.

Striedanie hráčov : striedať hráča (hráčku) po štvorhrách a prvej sérii dvojhier je možné pred
každým zápasom.
Zadávanie
výsledkov :
domáce družstvo mužov je povinné zadať výsledok stretnutia (aj body
jednotlivých hráčov) v deň odohrania zápasu najneskôr v nedeľu do
19,00 hod., na internetovú stránku www.pinec.sk, podľa pokynov správcu
stránky. Najneskôr do 19,00 hod. v prvý pracovný deň po odohraní stretnutia
je domáce družstvo mužov povinné umiestniť na uvedenú internetovú stránku
fotokópiu alebo scan originálu zápisu o stretnutí.
Najneskôr do 19,00 hod. v prvý pracovný deň po odohraní stretnutia je
domáce družstvo mužov povinné umiestniť na internetovú stránku
www.pinec.sk spoločnú fotografiu z nástupu na stretnutie, na ktorej musia
byť z každého tímu minimálne 3 hráči, ktorí nastúpili v základnej zostave.
Hráči budú na fotke umiestnení striedavo, nie všetci spolu vedľa seba
z jedného klubu. Upozorňujeme oddiely na jednotnú výstroj. Z fotografie
musí byť zrejmé v akej hracej miestnosti sa hralo.
Vklady do súťaží :

muži - 5. a 6. liga 30,- €
kópiu potvrdenia zaslať predsedovi ŠTK !
/ mládežnícke družstvá vklady neplatia /
Termín zaplatenia :do 31.8.2017 na účet :
Slovenská sporiteľňa a.s.,
pobočka Kežmarok
Baštová 28
číslo účtu : SK18 0900 0000 0004 9254 8995
názov účtu : Podtatranský stolnotenisový zväz Poprad

MUDr. Jaroslav Novotný v.r.
predseda VV PSTZ Poprad

Ján Pitoňák v.r.
predseda ŠTK

