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ZPRÁVY STK
1. ROZLOSOVÁNÍ A ZAČÁTEK DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ
Rozlosování všech soutěží naleznete na STISu. Upozorňujeme, že došlo ještě několika
změnám oproti původnímu rozlosování. Především v soutěžích, kde má týmy
SK Návsí/Milíkov, takže si pohlídejte časy zápasů.
Dlouhodobé okresní soutěže začínají poslední víkend v září. Okresní soutěž 5. třídy
začíná již o týden dříve, a to 21. září z důvodu třinácti týmů v soutěži.

2. PŘÍPOMÍNKA K DLOUHODOBÝM SOUTĚŽÍM
Předehrávky utkání se hlásí:


Mikuláš Pustka

tel.: 608 326 002, email: mikulas.pustka@gmail.com,



Libor Přeček

tel.: 737 800 848, email: aslibor@seznam.cz.

Hlášení výsledku SMS: na tel.: 737 800 848 do hodiny po konci utkání!
Vložení zápisu o utkání do Registru: do pondělí 20 hodin.
Odeslání zápisu o utkání na email: zapisy.fm@seznam.cz do úterý 20 hodin.
Zápisy se do registru vkládají včetně času začátku a konce utkání!

3. ODHLÁŠENÍ DRUŽSTVA ZE SOUTĚŽE
Družstvo KST Dolní Lomná se odhlašuje z Okresní soutěže 4. třídy. Družstvo bude
potrestáno pořádkovou pokutou 500 Kč podle Soutěžního řádu čl. 335.01. V této soutěži
bude pro nadcházející sezónu pouze 11 družstev.
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4. PŘESTUPY HRÁČŮ
Upozorňujeme, že je zadáno hodně rozpracovaných přestupů. Je třeba je dokončit.
To znamená: Vytisknout přestupní lístek, nechat podepsat oběma kluby, odeslat e-mailem
na STK a samozřejmě zaplatit přestupní poplatek.
Přehled všech přestupů naleznete na: https://registr.ping-pong.cz/htm/prestup/

5. HERNA VE SKALICI
Herna ve Skalici je v rekonstrukci po požáru. Dílo bude dokončeno 7. 10. 2019. Prosíme
kluby o vstřícnost s možností přeložení zápasů.

6. UPŘESNĚNÍ HRACÍHO SYSTÉMU DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ
Uvádíme upřesnění hracího systému dlouhodobých soutěží:
SYSTÉM SOUTĚŽÍ PRO OKRESNÍ PŘEBOR:
-

Hraje se dvoukolově každý tým s každým, do 10 vítězného bodu.

-

Vítěz postupuje přímo do KS-2.

-

Poslední dvanáctý tým sestupuje přímo do OS1. Jedenáctý a desátý tým umístěný
v tabulce hraje playout. Poražený tým sestupuje do OS1.

Playout:
-

Hraje se do 10 vítězného bodu.

-

Hrají s dva zápasy. Lépe postavený tým začíná utkáním doma. Odveta je pak venku.
(STK si vyhrazuje právo toto pořadí prohodit v případě kolize s vyšší soutěží při nedohodě obou soupeřů).

-

Vyřazovací série se hraje: a) na body,
b) na skóre,
c) v případě rovnosti rozhoduje skóre, (7:10, 10:7) pak
rozhoduje lepší postavení po zákl. části o vítězi série.

2

OKRESNÍ SVAZ STOLNÍHO TENISU FRÝDEK-MÍSTEK
WWW.PINECFM.CZ
17. 9. 2019 / 1. vydání
Podmínky pro účast v playout:
-

Hráči ze základu (první čtyři na soupisce) musí nastoupit k 20 zápasům. Ostatní hráči
ze soupisky mohou nastoupit neomezeně, kromě hráčů na střídavý start, ti
nemohou nastoupit vůbec.

-

Pokud v průběhu soutěže v základní části dojde ke změně soupisky vinou přestupu,
nebo nuceného posunu, bude hráčům ze základu, (co se přesun do jiného základu
bude týkat) započítány zápasy pro případnou účast v playout, zápasy, které odehrál
na soupisce původní. Příklad: hráč odehrál v OS1 16 zápasů. Pak byl přesunut do
OP, tedy v nové soutěži musí ještě odehrát 4 zápasy, aby splnil podmínku pro účast
ve vyřazovací části.

SYSTÉM SOUTĚŽÍ PRO OS1, OS2, OS3, OS4 a OS5:
-

Hraje se dvoukolově každý tým s každým, všech 18 zápasů.

-

Vítěz postupuje přímo do vyšší soutěže.

-

Druhý a třetí tým v tabulce hraje playoff. Vítěz postupuje do vyšší soutěže.

-

Poslední dvanáctý tým sestupuje přímo do nižší. Jedenáctý a desátý tým umístěný
v tabulce hraje playout. Poražený tým sestupuje do nižší soutěže.

Playoff:
-

Hraje se do 10 vítězného bodu.

-

Hrají s dva zápasy. Lépe postavený tým začíná utkáním doma. Odveta je pak venku.
(STK si vyhrazuje právo toto pořadí prohodit v případě kolize s vyšší soutěží při nedohodě obou soupeřů).

-

Vyřazovací série se hraje: a) na body,
b) na skóre,
c) v případě rovnosti rozhoduje skóre, (7:10, 10:7) pak
rozhoduje lepší postavení po zákl. části o vítězi série.
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Playout:
-

Hraje se do 10 vítězného bodu.

-

Hrají se dva zápasy. Lépe postavený tým začíná utkáním doma. Odveta je pak
venku.

(STK si vyhrazuje právo toto pořadí prohodit v případě kolize s vyšší soutěží při nedohodě obou

soupeřů).

-

Vyřazovací série se hraje: a) na body,
b) na skóre,
c) v případě rovnosti rozhoduje skóre, (7:10, 10:7) pak
rozhoduje lepší postavení po zákl. části o vítězi série.

Podmínky pro účast v playoff a playout:
- Hráči ze základu (první čtyři na soupisce) musí odehrát minimálně 40% zápasů, to je
36 zápasů. Ostatní hráči ze soupisky mohou nastoupit neomezeně, kromě hráčů na
střídavý start. Ti nemohou nastoupit vůbec.
-

Pokud v průběhu soutěže v základní části dojde ke změně soupisky vinou přestupu,
nebo nuceného posunu, bude hráčům ze základu, (co se přesun do jiného základu
bude týkat) započítány zápasy pro případnou účast v playout, zápasy, které odehrál
na soupisce původní. Příklad: hráč odehrál v OS2 22 zápasů. Pak byl přesunut
do OS1, tedy v nové soutěži musí ještě odehrát 14 zápasů, aby splnil podmínku pro
účast ve vyřazovací části.

-

V OS5 se nehraje playout.

Ve Frýdku-Místku
dne 17. 9. 2019

Libor PŘEČEK

Mikuláš PUSTKA

předseda OSST F-M

sekretář OSST F-M
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