Středočeský svaz stolního tenisu
vypisuje

Krajské přebory jednotlivců mužů a žen
pro rok 2019

A. Všeobecná ustanovení:
1. Pořadatel:

STSST + TJ Neratovice

2. Datum:

20. ledna 2019.

3. Místo:

Sportovní hala Neratovice, Kapitána Jaroše 233, 27711

4. Ředitelství:

Ředitel: Ing. Jaroslav Glogar
Vrchní rozhodčí: RNDr. Vladimír Kulich
Zástupce vrchního rozhodčího: Ing. Tomáš Nekola

5. Přihlášky,
ubytování:

Písemné přihlášky do 17. ledna 2019 (datum, kdy bude přihláška již na
místě určení) na adresu: Ing. Tomáš Nekola, Neratovická 1331, 250 01
Brandýs n.L. (M: 607 804 560) nebo na e-mail predseda@stcstolnitenis.cz .
V přihlášce hráč uvede i mobil na svého organizačního pracovníka.
V případě, že nebude hráč (hráčka) přihlášen(a), může být vzat(a) do
dvouher pouze tehdy, když by neměl(a) být nasazen(a) přímo do 2. stupně.
Zájemci o ubytování z 19. na 20. ledna 2019 se mohou hlásit na tel. č.
724 115 446, nebo na e-mail pavel.kovarik@volny.cz (min. 10 dní předem).

6. Losování:

Bude provedeno před zahájením přeborů. Nasazení bude provedeno podle
nasazovacích žebříčků mužů i žen platných od 1. 1. 2019 a pro hráče a
hráčky startující v zahraničí a hráčky startující v krajských soutěžích mužů
bude zařazení na žebříček provedeno výkonným výborem STSST v místě
konání přeborů. Losování proběhne prostřednictvím PC.

7. Úhrada:

Všichni hráči startují na vlastní náklady, příp. na náklady svých oddílů
(klubů).

8. Občerstvení:

Bude zajištěno pořadatelem.

B. Technická ustanovení:
9. Předpis:
10. Soutěžní
discipliny:

Hraje se podle pravidel ST, soutěžního řádu ST a podle ustanovení tohoto
rozpisu. Hraje se s míčky značky Tibhar SYNTT NG, plast, bílá barva.
Dvouhra mužů, dvouhra žen, čtyřhra mužů, čtyřhra žen, smíšená čtyřhra.

11. Systém
soutěží:

Muži
Dvouhry: dvoustupňový.
1. stupeň – 8 nejvýše nasazených hráčů postoupí přímo do 2. stupně.
Ostatní hráči budou rozděleni do čtyřčlenných (příp. tříčlenných) skupin.
Z každé skupiny budou postupovat 2 hráči. Zápasy se hrají na tři vítězné
sady.
2. stupeň – max. 64 účastníků bude hrát vyřazovacím způsobem. Hraje se
do osmifinále na tři vítězné sady a od čtvrtfinále na čtyři vítězné sady.
Při počtu hráčů nad 120 rozhodne o systému VV STSST.
Ženy
Dvouhry: systém bude určen VV STSST dle počtu účastnic.
Čtyřhry: vyřazovací na tři vítězné sady.

12. Podmínky
účasti:

Přeborů se mohou zúčastnit (při dodržení dalších podmínek) hráči-občané
ČR registrovaní v oddílech (klubech) Středočeského kraje. Hráči se při
prezentaci prokáží v souladu se SŘ.

13. Časový pořad:

7.45 – 8.30 hodin – prezentace,
8.30 – 8.55 hodin – losování,
9.00 hodin – zahájení soutěže.

14. Ceny:

Dvouhry: 1. - 3. místo – poháry, medaile, diplomy.
Čtyřhry: 1. místo – poháry, medaile, diplomy, 2., 3. místo – medaile, diplomy.
Ceny budou předány po ukončení přeborů při oficiálním vyhlášení vítězů.

15. Přeborníci
kraje
pro rok 2018:

Dvouhra mužů:
Luboš PĚNKAVA (ST EUROMASTER Kolín)
Dvouhra žen:
Michaela KEROUŠOVÁ (SKST Vlašim)
Čtyřhra mužů:
František HEROUT, Luboš PĚNKAVA (SKC Zruč n/Sáz., ST EUROMASTER Kolín)
Čtyřhra žen:
Hana HUDEČKOVÁ, Kateřina TOMSOVÁ (TJ AERO Odolena Voda, TTC Brandýs n/Lab.)
Smíšená čtyřhra:
Michaela KEROUŠOVÁ, František HEROUT (SKST Vlašim, SKC Zruč n/Sáz.)

Dne 30. 11. 2018.

RNDr. Vladimír Kulich
vrchní rozhodčí přeborů

Ing. Tomáš Nekola
předseda STSST

Ing. Jaroslav Glogar
ředitel přeborů

