Směrnice KSSTÚK č. 1/2015
Rozdělení družstev stejné soutěžní třídy do jednotlivých skupin
Určení hracích termínů skupiny
Tato směrnice doplňuje články 302 a 304 soutěžního řádu novelizovaného 15.5.2012 včetně
pozdějších dodatků a úprav.
1. Kritéria rozdělení do skupin
Rozdělení do jednotlivých skupin jedné soutěžní třídy bude vycházet z následujících
kritérií:
a. podle preference družstva k hracím termínům skupiny
 KSSTÚK rozdělí
družstva do skupin dle počtu družstev požadujících jeden z možných hracích
termínů uvedených v bodu 2a, 2b nebo 2c této směrnice.
b. podle umístění družstva v tabulce z předešlého soutěžního období
 Pokud by
nebylo možné rozdělit družstva do jednotlivých skupin dle bodu 1a této směrnice,
bude vyhověno požadavku tomu družstvu, které se umístilo výše v tabulce stejné
soutěžní třídy předchozího soutěžního období. U družstev na stejné pozici v
různých skupinách rozhodne počet dosažených bodů, případně rozdíl skóre.
Družstva, která předchozí soutěžní období odehrála ve vyšší soutěžní třídě, jsou v
pořadí umístěna před družstvy dané soutěže.
Družstva, která předchozí soutěžní období odehrála v nižší soutěžní třídě, jsou v
pořadí umístěna za družstvy dané soutěže a o jejich rozdělení do skupin rozhodne
bod 1c této směrnice.
c. podle dojezdových vzdáleností 
 KSSTÚK v tomto kritériu posoudí průměrnou
dojezdovou vzdálenost všech družstev skupiny, přičemž po rozdělení družstev do
skupin musí být průměrné dojezdové vzdálenosti v posuzovaných skupinách
minimalizovány.
2. Hrací termíny v soutěžích a skupinách
Na základě rozboru přihlášek do soutěží řízenými KSSTÚK budou výkonným výborem
určeny hlavní hrací termíny pro jednotlivé skupiny soutěžních tříd. Hlavní hrací termíny
soutěže musí být jednotné pro celou skupinu. Výjimka hracích termínů bude udělena
družstvu jen v případě kolize rozlosování s jiným družstvem stejného oddílu nebo s
družstvem oddílu jiného hrajícího své domácí utkání ve stejné herně. Výjimka bude
platná pro celé soutěžní období. Výjimku schválí výkonný výbor KSSTÚK. KSSTÚK
určí jeden z těchto možných hracích termínů soutěží:
a. dvojkola po 14ti dnech
(sobota od 16:00, neděle od 10:00)
b. dvojkola po 14ti dnech
(pátek od 18:00, sobota od 10:00)
c. jedno kolo po 1 týdnu
(pracovní dny od 18:00)

3. Rozdělení družstev do skupin v případě převodu soutěží dle čl. 313.02
Pokud tomu jinak neumožňují počty družstev ve skupinách po rozdělení podle bodu 1a
této směrnice, bude převedené družstvo zařazeno do skupiny, ve které startovalo
převádějící družstvo před převodem, a již nebude zohledněno kritérium dle bodu 1c této
směrnice.
4. Účast více družstev jednoho oddílu ve stejné soutěžní třídě
Počet družstev jednoho oddílu v jedné skupině stejné soutěžní třídy je stanoven na
maximálně 2 družstva. Pouze v případě, máli jeden oddíl v jedné soutěžní třídě vyšší
počet družstev, než je dvojnásobek počtu skupin, jsou družstva rozdělena do skupin
pokud možno ve stejném počtu na každou skupinu.
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