STK - Regionální svaz stolního tenisu Karviná

INFO č. 5 – 2016/2017
Sestupy a postupy v Regionálních soutěžích RSST Karviná v sezóně 2016/2017
Sestupy a postupy v Regionálních soutěžích RSST Karviná se řídí usnesením Okresní konference
RSST Karviná ze dne 18.5.2016, Rozpisem regionálních mistrovských soutěží družstev 2016/2017
a SŘ ST.
Usnesení OK RSST:
Okresní konference schválila změny ve struktuře okresních soutěží. V sezóně
2017/2018 budou okresní soutěže hrány ve třech soutěžích. Nejvyšší soutěž, Okresní přebor bude
hrána s 10 družstvy, nižší soutěže podle počtu přihlášených družstev.
Rozpis soutěží 2016/2017:
Na základě usnesení Okresní konference RSST Karviná 2016 ze dne 18. 5. 2016 se
po sezóně 2016/2017 sníží počet družstev startujících Regionálním přeboru z 12 družstev na
10 družstev v sezóně 2017/2018!
Tato změna znamená, že v sezóně 2016/2017 budou z Regionálního přeboru sestupovat do
regionální soutěže minimálně 3 družstva (v případě, že z KS MSSST sestoupí 1 družstvo) a
maximálně 4 družstva (to v případě, že z KS MSSST sestoupí 2 družstva).
Vítěz Regionální soutěže (1. třídy), získává titul "Vítěz Regionální soutěže družstev mužů
RSST Karviná ve stolním tenisu v sezóně 2016/2017", pohár a právo přímého postupu do vyšší
soutěže - Regionálního přeboru.
V případných „nižších“ třídách regionálních soutěžích bude postupovat a sestupovat vždy jen
jedno družstvo.
Možné varianty sestupů a postupů:
1. Z KSII nesestoupí žádné družstvo
- 1 družstvo postoupí z RP do KSII.
- do RP postoupí z RS 1 družstvo
- z RP sestoupí poslední 2 družstva (z 11. a 12. místa)
2. Z KSII sestoupí 1 družstvo
- 1 družstvo postoupí z RP do KSII
- do RP postoupí z RS 1 družstvo
- z RP sestoupí poslední 3 družstva (z 10.,11. a 12. místa)
3. Z KSII sestoupí 2 družstvo
- 1 družstvo postoupí z RP do KSII
- do RP postoupí z RS 1 družstvo
- z RP sestoupí poslední 4 družstva (z 9., 10.,11. a 12. místa)
RS se bude v sezóně 2017/2018 hrát podle počtu přihlášených družstev. STK bude navrhovat, aby
se RS při vyšším počtu přihlášených družstev hrála rozdělaná na RS 1. třídy a RS 2. třídy. Pokud
možno, tak RS 1. třídy s 10 družstvy. Zbytek družstev pak v RS 2. třídy.
V Havířově 16. 2. 2017
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