POKYNY ŠTK PRE SEZÓNU 2016/17
TURNAJE „A“ kategórie
V sezóne 2016/17 sú turnaje A kategórie vyhlasované ako dvojdňové turnaje. Prvý deň
(sobota) sa odohrá pavúk do štvrťfinálových zápasov vrátane. Druhý deň (nedeľa) sa hrajú
semifinálové zápasy, finále a o 3. miesto.
V rámci A turnaja druhý hrací deň sa dohráva turnaj o 5. - 8. miesto a v prípade, ak je viac
ako 32 hráčov, aj 9. - 16. miesto. Tieto dohrávky nie sú v tejto sezóne bodované do CRSR.
TURNAJE „B“ kategórie
Bez zmien podľa platných ŠTP.
TURNAJE „C“ kategórie
Ak je turnaj C kategórie organizovaný spolu s turnajom A kategórie, je hracím dňom nedeľa.
TURNAJE ŽENY
Organizované každý mesiac v rámci A turnaja. Hracím dňom je sobota.
Pre turnaje žien ŠTK ruší platnosť článku 94. ŠTP a za započítateľnú akciu sa považuje každý
turnaj bez ohľadu na počet hráčov.
TURNAJE JUNIORI
V sezóne 2016/17 sú vypísané 4 turnaje organizované v rámci turnajov B kategórie.
Herný systém určuje KM SSQA podľa počtu hráčov v jednotlivých kategóriách.
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
Právo účasti:
Prvých 28 hráčov podľa platného CRSR so slovenským občianstvom je priamo nasadených
do hlavnej súťaže. Ďalších 16 hráčov hrá kvalifikáciu, z ktorej postupujú prví 4 hráči do
hlavnej súťaže. Hráči z kvalifikácie sa nasadzujú do hlavnej súťaže v baliku hráčov 17 - 32.
Do kvalifikácie sa môže prihlásiť každý hráč, ktorý je slovenskej národnosti. Hráč je povinný
potvrdiť svoju účasť podľa propozícií vydaných organizátorom do stanoveného termínu.
Na Majstrovstvách Slovenska sa môžu zúčastniť iba hráči, ktorí sú registrovaní v SSQA.
Žrebovanie prebieha podľa Článku č. 21 ŠTP
V hernom pláne (podľa schémy nasadzovania) sa označia miesta pre nasadených hráčov.
Žrebovanie sa uskutoční tak, že sa očíslujú nasadení hráči. Príslušné čísla sa vložia do osudia a hráč
uvedený pod týmto číslom sa zapíše do hracieho plánu tak, že sa postupuje zhora nadol. Najskôr sa
vyžrebujú nasadení 3 - 4, potom 5 - 8, tak 9 - 16.

V prípade odstúpenia hráča z turnaja sa postupuje podľa Článku č.21 ŠTP
Ak sa hráč odhlási z turnaja po vyžrebovaní turnaja pri majstrovských turnajoch A, B a C kategórie,
ostáva jeho miesto voľné;

na turnaji Masters sa na jeho miesto dosadí prvý náhradník podľa aktuálneho CRSR;
na Majstrovstvách Slovenska sa na jeho miesto žrebovaním dosadí hráč, ktorý skončil v kvalifikácii
na 5 - 8 mieste.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA ŽIEN
Právo a podmienky účasti:
Právo účasti na MS žien má prvých 16 žien podľa aktuálneho ženského rebríčka.
Nasadenie do turnaja sa uskutočňuje podľa platného ženského rebríčka; pri nasadzovaní má
prednosť CRSR, ak sa hráčka nachádza do 100. miesta v CRSR.
Žrebovanie prebieha podľa Článku č. 21 ŠTP
V prípade odstúpenia hráča z turnaja sa postupuje podľa Článku č.21 ŠTP
Počet nasadených hráčok do turnaja je podľa Článku 21 ŠTP platných pre turnaje kategorie A.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VETERÁNOV
Právo účasti:
Právo účasti majú hráči a hráčky starší ako 35 rokov v deň začatia turnaja, so slovenským
občianstvom. Vyhlasujú sa tieto kategórie:
-

muži 35-39

-

muži 40-44

-

muži 45-49

-

muži 50 a viac

-

ženy 35 a viac

Systém hry závisí od počtu prihlásených v danej kategórii, nasadzuje sa podľa platného
CRSR.
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA JUNIOROV
Právo a podmienky účasti:
Podľa kritérií Komisie mládeže SSQA.
Herný systém určuje KM SSQA podľa počtu hráčov v jednotlivých kategóriách.
SÚŤAŽE DRUŽSTIEV
EXTRALIGA
Počet družstiev: 7
Prvé 4 družstvá po základnej časti postupujú do FINAL FOUR.
Posledné 2 družstvá vypadávajú s I. ligy
I. LIGA

Počet družstiev: 9
Prvé 4 družstvá po základnej časti postupujú do FINAL FOUR I. ligy.
Prvé družstvo postupuje do extraligy.
Posledné 2 družstvá vypadávajú do II. ligy.
II. LIGA
Počet družstiev: 8
Prvé 4 družstvá po základnej časti postupujú do FINAL FOUR II. ligy.
Prvé družstvo postupuje do I. ligy
Zavŕšením súťaže družstiev je FINAL FOUR I. a II. ligy.
MASTERS
Právo účasti na turnaji Masters má 8 najlepšie postavených hráčov v aktuálnom CRSR. Ak sa
hráč odhlási po vyžrebovaní turnaja, na jeho miesto sa dosadí náhradník.
Systém hry:
1/ 2 skupiny po 4 hráčoch
Poradie zápasov v skupine:
1–4
2–3
1–3
2-4
3-4
1–2
Z každej skupiny postupujú 2 hráči.
2/ pavúk:
1A vs. 2B
2A vs. 1B
Vydala ŠTK dňa 21. 9. 2016 podľa platných ŠTP
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