Středočeský svaz stolního tenisu
vypisuje

Krajské přebory družstev mládeže
ve stolním tenise 2017 - 2018
1. Řídící orgán:
Soutěže řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své Komise mládeže
(KM). Předseda KM: Hana Valentová, km@stcstolnitenis.cz, M: 608 023 347.
Webové stránky: http://www.stcstolnitenis.cz.
2. Ředitelství:
Ředitelství turnaje je složeno z vrchního rozhodčího (min. licence C) delegovaného KR
STSST a ředitele turnaje (organizačního pracovníka) zajištěného pořadatelem.
3. Pořadatel:
Pořadatelem turnaje je z pověření KM STSST oddíl stolního tenisu Středočeského kraje.
Pořadatel je povinen zajistit hrací místnost o celkovém počtu min. 8 stolů. Na všech stolech
musí být k dispozici počítadla. Pořadatel je povinen zajistit v místě konání turnaje
jednoduché nekuřácké občerstvení.
Zájemci o pořádání turnajů zašlou přihlášku do 31. 12. 2017 na e-mail viz. čl. 1. V
přihlášce uvádějte místo konání, počet stolů, vrchního rozhodčího turnaje vč. mobilu a číslo
účtu pro případné zaslání příspěvku za uspořádání turnaje.
4. Termín, pořadatel, místo, VR:
Mladší žáci + Dorostenci

KPdr

3. 3. 2018

TJ Sokol Králův Dvůr (tělocvična SOŠ a SOU
Beroun Okružní 1404, Beroun)
VR - Kulich Vladimír (M: 603 889 165), 8 stolů

Starší žáci + Mladší žákyně + Starší žákyně + Dorostenky

KPdr

4. 3. 2018

TJ Sokol Králův Dvůr (tělocvična SOŠ a SOU
Beroun Okružní 1404, Beroun)
VR - Kulich Vladimír (M: 603 889 165), 8 stolů

5. Účastníci:
KPdr se můžou zúčastnit družstva všech oddílů Středočeského kraje. Hráči všech družstev
musí mít platné registrační průkazy.
6. Přihlášky, prezentace, vklady:
Přihlášky družstev budou přijímány do 28. 2. 2018 na e-mailu viz. čl. 1. (přihlášky zaslané
po termínu nebudou akceptovány). Přihlášená družstva budou zveřejněna dodatkem k
tomuto článku. Vklady nebudou vybírány. VR je povinen postupovat dle čl. 109. SŘ a rozpisu
soutěže.

7. Časový plán:
Bude určen dodatkem k tomuto článku na základě počtu přihlášených družstev.
8. Úhrada nákladů:
STSST přispívá pořadatelskému oddílu na pořádání KPdr částkou 3500,- Kč. STSST
provede úhradu příspěvku v termínu do 31. 5. 2018. Případné odměny a náhrady pro VR
vyplácí pořadatel. Účastníci startují na náklady vysílající složky, příp. na náklady vlastní.
9. Předpis:
Hraje se podle platného „Soutěžního řádu stolního tenisu“, platných „Pravidel stolního
tenisu“ a ustanovení tohoto rozpisu.
10. Soutěžní disciplíny:
Krajský přebor družstev mladších žáků a mladších žákyň (samostatně chlapci a dívky)
Krajský přebor družstev starších žáků a starších žákyň (samostatně chlapci a dívky)
Krajský přebor družstev dorostenců a dorostenek (samostatně chlapci a dívky)
11. Losování:
Losování je provedeno vrchním rozhodčím turnaje dle čl. 140. SŘ a dle rozpisu soutěže.
12. Soutěžní systém a způsob hry:
Bude určen dodatkem k tomuto článku na základě počtu přihlášených družstev. Složení
družstev se řídí čl. 315. SŘ, tj. tříčlenná družstva chlapců a dvoučlenná družstva dívek.
Utkání se hrají do dosažení vítězného bodu jedním z družstev. O označení závodníků
družstva se losuje dle čl. 328. SŘ. Chlapci hrají utkání dle čl. 318.01 SŘ (upraveného dle
republikového modelu bez čtyřhry), dívky dle čl. 319 SŘ, II. varianta.
Hrací plány jsou po celou dobu turnaje k nahlédnutí u vrchního rozhodčího.
13. Počet setů:
Všechny zápasy se hrají na tři vítězné sety z pěti.
14. Míčky:
Hraje se s plastovými míčky *** kvality. Značku určuje pořadatel ze seznamu schválených
míčků ITTF.
15. Rozhodčí:
Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí.

16. Ceny, postupy:
Družstva na prvních třech místech obdrží diplomy a poháry. Členové družstev na prvních
třech místech obdrží diplomy a medaile. Vítězné družstvo získává titul „Přeborník
Středočeského kraje ve stolním tenise 2017/2018“. KPdr staršího žactva a dorostu jsou
nominačním turnajem pro Mistrovství ČR družstev.
17. Povinnosti vrchního rozhodčího:
Vrchní rozhodčí je povinen zaslat na e-mail viz. čl. 1. nejpozději první pracovní den po turnaji
na určených formulářích startovní listinu turnaje, hrací plány všech soutěží a zprávu VR.
18. Přeborníci Středočeského kraje ve stolním tenise 2016/2017:
Přeborníci Středočeského kraje ve stolním tenise 2016/2017 jsou uvedeni na webových
stránkách STSST (viz. čl. 1.).

Dne 1. 10. 2017
Hana Valentová
Předsedkyně KM STSST

