
 Krnovská amatérská liga stolního tenisu
20. ročník 2019

PROPOZICE

1. Řízení soutěže: Soutěž řídí 3 - členná komise: Kadlec Vítězslav, Šimek Richard, Chylík Stanislav
2. Systém soutěže: Soutěž se nově odehraje tříkolově systémem každý s každým, družstva se tam mezi 

sebou utkají celkem třikrát v rámci ročníku. V jednom utkání se hraje 9 dvouher a jedna čtyřhra. 
Družstvo může již po prvních třech utkáních dvouher vystřídat jednoho hráče družstva, který již musí 
dohrát zbývající zápasy. Vystřídaný hráč už nemůže hrát dvouhru, ale může nastoupit ve čtyřhře. V té 
mohou nastoupit také další 2 hráči, kteří nehráli dvouhry. V jednom utkání může tedy také hrát za 
družstvo 6 hráčů. Minimální počet hráčů družstva pro utkání: 2 hráči

3. Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit pouze hráči nebo hráčky, od jejichž startu v soutěžích 
řízených ČAST nebo krajskými svazy, případně obdobných soutěží v rámci EU, uplynulo nejméně půl 
roku. Soutěže se mohou zúčastnit i hráči hrající některou ze soutěží řízených ČAST nebo krajskými 
svazy, případně hráči hrající obdobnou soutěž v rámci EU, v jednom soutěžním utkání, za jedno 
družstvo, však může nastoupit pouze jeden takový hráč. Počet těchto hráčů zapsaných na soupisce 
jednoho družstva není nijak omezen.

4. Soupisky: Na soupisce družstva musí být zapsáni nejméně tři hráči, horní hranice není omezena. 
Soupiska musí být řádně vyplněna a odevzdána řízení soutěže před zahájením prvního soutěžního 
utkání. Lze ji doplnit pouze po první polovině soutěže nebo v případě, že s doplněním budou souhlasit 
všichni vedoucí zbývajících družstev.

5. Termíny utkání: Hrací den je pátek dle vylosování. Začátky utkání: 16.00 - 17.30 – 19.00 hodin.
6. Zápisy o utkání: Zápis o utkání vede a utkání řídí vedoucí nebo hráč toho družstva, které je ve 

vylosování uvedeno jako domácí. Je třeba uvádět přesné jméno a příjmení hráče pro výpočet úspěšnosti 
všech hráčů v soutěži. Vyplněný zápis podepsaný oběma vedoucími družstev bude předán řídícím 
soutěže.

7. Míčky: Míčky k utkání dodá pořadatel. Celé utkání musí být odehráno celuloidovými míčky bílé barvy 
o průměru 40 mm.

8. Bodování: Za vítězství - 3 body, remíza - 2 body, porážka - 1 bod. Za kontumační prohru - O bodů. Při 
nasazení hráče nezapsaného na soupisce družstva, nebo hráče, který nesplňuje podmínky účasti, je 
družstvo potrestáno řídící komisí kontumací zápasů, ve kterých tento hráč získal body.

9. Konečné pořadí: Pořadí družstev se stanoví podle počtu bodů, výsledků ze vzájemných utkání (body, 
sety), dle poměru celkového skóre, případně rozhodne dodatečný zápas. Pořadí jednotlivců se stanoví 
podle % úspěšnosti, případně podle výsledků vzájemných zápasů. Do  hodnocení jednotlivců budou 
zahrnuti jen ti hráči, kteří odehráli v soutěži 50% a více zápasů. Hráči hrající v soutěžích řízených 
ČAST nebo krajskými svazy, případně hráči hrající obdobnou soutěž v rámci EU nejsou do hodnocení 
jednotlivců zahrnuti.

10. Ceny: Oceněna budou družstva i jednotlivci dle finančních možností amatérské ligy. Vítězné družstvo a
hráč obdrží také putovní pohár, který vlastní do ukončení dalšího ročníku soutěže.

11. Námitky: Námitky Možno písemně doručit vedoucímu komise do 7 dnů po odehrání utkání s 
poplatkem 50,- Kč. Při kladném vyřízení námitky se poplatek družstvu vrací.

12. Startovné: Startovné za jedno družstvo činí 2000 Kč a musí být uhrazeno před zahájením prvního 
soutěžního utkání.

13. Předpisy:  Hraje se podle Pravidel stolního tenisu (1. část) a Propozic této soutěže. Pálku lze vyměnit v 
průběhu zápasu pouze jednou s výjimkou případu, kdy je pálka náhodně poškozena takovým způsobem,
že s ní nelze pokračovat ve hře. O změně je nutné informovat soupeře, jinak hrozí kontumace zápasu. 
Hlavní barva dresu, sukénky nebo šortek musí být, vyjma rukávů a límečků dresu, jasně odlišná od 
barvy míčku, jímž se hraje.


