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           Šitbořice 26. března 2019 

ROZPIS 

kvalifikace o právo startu v KS 2. třídy JmSST v sezóně 2019-20 

A) Všeobecná ustanovení 

1. Účastníci:   KST Sokol Znojmo-Orel Únanov E, SK Kuřim B, TJ Sokol Hodonín B, 

   KST Sokol Znojmo-Orel Únanov F 

2. Datum konání:  sobota 6.4. 2019 od 9:00, prezence od 8:30 do 8:45 

3. Místo konání:  herna TTC MS Brno, Vojtova 12, Brno 

4. Řízení soutěže:  vrchní rozhodčí: Tomáš Harna, licence B mobil: +420 776392805 

5. Úhrada nákladů:  družstva startují na vlastní náklady, náklady na hernu a rozhodčí hradí JmSST 

B) Technická ustanovení 

6. Předpis: hraje se dle Pravidel ST, SŘ a ustanovení tohoto rozpisu, upozornění: dle článku 460.05 

Soutěžního řádu nemohou v kvalifikaci nastoupit hráči, kteří mají v družstvu, které se účastní 

kvalifikace, schválen střídavý start 

7. Systém soutěže: Pořadí utkání dle Bergerovy tabulky: 1. kolo 1-4, 2-3; 2. kolo 4-3, 2-1;  

3. kolo 2-4, 3-1. Rozlosováno dne 26.3.2019 na jednání VV JmSST takto: 

KST Sokol Znojmo-Orel Únanov F - 1, TJ Sokol Hodonín B - 2, SK Kuřim B – 3, 

KST Sokol Znojmo-Orel Únanov E - 4 

8. Podmínky účasti: Družstva startují na soupisky, s nimiž absolvovala soutěž 2018-2019. Družstva 

předloží soupisku vrchnímu rozhodčímu při prezenci. Jedná se o vytištěnou soupisku z Registru 

ČAST a hráči se prokazují platným průkazem totožnosti. Družstva oddílu KST Sokol Znojmo-

Orel Únanov upraví soupisky dle článku 330.22 SŘ. 

Za družstvo smí nastoupit ženy od 51. místa a níže v republikovém žebříčku žen. V utkání smí 

nastoupit jedna žena. 

9. Výsledek utkání: Utkání končí dosažením 10. vítězného bodu jedním z družstev z celkového počtu 

18 zápasů nebo remízou. Bodování výhra 4 body, remíza 2 body, prohra 1 bod, kontumační prohra 

0 bodů, při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek (body/zápasy/sety/míčky) ze vzájemných 

utkání.  

10. Rozhodčí ke stolům: určí hlavní rozhodčí z hráčů zúčastněných družstev 

11. Míčky: plastové XUSHAOFA ***, bílé (dodá JmSST) 

12. Námitky: dle SŘ čl. 114 

13. Hodnocení výsledků:  

- družstvo na 1. místě získává právo startu v KS 2. třídy JmSST v sezóně 2019-20 

- družstvo na 2. místě získává právo startu v KP 2. třídy JmSST v sezóně 2019-20, pokud uspěje 

v kvalifikaci o účast ve 3. lize mužů družstvo MK Řeznovice, v opačném případě sestupuje do 

příslušné regionální soutěže 

- družstva na 3. a 4. místě sestupují do příslušné regionální soutěže 

- družstva, která v kvalifikaci nezískají právo startu v soutěži KS2, jsou náhradníky v pořadí, v jakém 

se umístila v kvalifikaci 
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