
Jihomoravský svaz stolního tenisu 
 

v  y  p  i  s  u  j  e 
 

ČESKÝ  POHÁR  TŘÍČLENNÝCH  DRUŽSTEV  MUŽŮ  VE  STOLNÍM  TENISU  
 

28. ročník – 2017/18  –  1. stupeň 
 

1. Pořadatel : JmSST prostřednictvím STK JmSST, kontakt – Pavel Halas, stk@kamp.cz, tel. 608 421 103  
 
2. Termíny : Základní skupiny - 14.4.-13.5.2018 
   Časový pořad: 1. kolo 9:00, 2. kolo 11:30, 3. kolo 15:00 
   Play-off 19.5.-10.6.2018 
 

3. Místo : Základní skupiny: hraje se v hracích místnostech oddílů:   
   Sokol Ostopovice - 15.4.2018; KST Vyškov a TTC Znojmo-Orel Únanov B – 28.4.2018 
   Sokol Klobouky - 5.5.2018 
   Play-off: hrací místnost družstva s nižším koeficientem ELO tří nejlepších hráčů ze soupisky   
   družstva po odehrání základních skupin 
 

4. Účastníci : Základní skupiny  
   (družstva z oddílů, které hrají ligu a mohou se přihlásit do 2. stupně, jsou označeny jako B): 
   Skupina A: Vracov, Prace, Znojmo B, Šitbořice 
   Skupina B: Řeznovice B, Klobouky, Zbraslavec, Svatobořice B 
   Skupina C: Znojmo A, Vyškov, Mokrá, Kyjov 
   Skupina D: Blansko B, Ostopovice, Jevišovka, Svatobořice A 
 
   Play-off:  semifinále1: vítěz sk. A – vítěz sk. B, semifinále 2: vítěz sk. C – vítěz sk. D 
  finále: vítěz semifinále1 – vítěz semifinále2 
 

5. Úhrada : Družstva startují na vlastní náklady. JmSST uhradí pořadatelům turnajů základních skupin  
    400 Kč jako příspěvek na míčky. 
 

6. Systém   Jednotlivá utkání se hrají podle čl. 318.01 Soutěžního řádu stolního tenisu.  
   Utkání se hrají na plný počet 10 zápasů, každé z družstev může skrečovat max. 1 zápas. 
 

7. Postup : Družstva na 1. a 2. místě po play-off postupují do II. stupně. 
 
 

8. Podmínky : a/ Kontrola registrace a totožnosti hráčů bude prováděna podle Soutěžního řádu.  
  Soupisku potvrdí oddíly v Registru ČAST do 13.4.2018.   
 

   b/ V I. stupni nemohou hrát hráči základů ligových družstev v sezóně 2017/18.  
 

   c/ Hráči na „střídavý start“ mohou hrát  
  ca/  za své mateřské oddíly, nebo 
  cb/  za družstvo, ve kterém budou hrát na „střídavý start“ mistrovskou soutěž 
   (žádosti o povolení střídavého startu v ČP možno podávat přes Registr ČAST). 
 

 d/ Hráči, kteří působí na hostování nemohou startovat za svůj mateřský oddíl. 
 

 e/ Start cizinců v utkání se řídí čl. 330.06 Soutěžního řádu. 
 

    f/ Střídání hráčů v utkání je možné podle SŘ jako při mistrovských utkáních. 
   g/  V utkání smí za družstvo nastoupit jedna žena. 
 

9. Náležitosti   : Pořadatel turnaje v základní části, pořadatel utkání v play-off zajistí vrchního rozhodčího  
     licence B nebo K. Rozhodčí může v utkání nastoupit jako hráč. 
     Pořadatel turnaje v základní části, pořadatel utkání v play-off zašle fotokopie zápisů o utkání  
     nejpozději první pracovní den po utkání na kontakt uvedený v bodě 1. 
    
 
 

10. Schválení : Rozpis schválen VV JmSST dne 10.4.2018. 
 
 
 

10.4.2018   Pavel Halas, STK JmSST 

mailto:stk@kamp.cz

