JKD-SPED Mistrovství ČR mužů a žen – jednotlivců
a
juniorů a juniorek do 21 let – jednotlivců
ve stolním tenisu pro rok 2017
1.

Pořadatel:

Česká asociace stolního tenisu, z.s., IČ: 00676888, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 ve spolupráci s SKST
Pstruží

2.

Datum:

pátek 3. 3. - neděle 5. 3. 2017

3.

Místo konání:

Sportovní hala Edimex, Sportovní 1530, Frýdlant nad Ostravicí
https://mapy.cz/zakladni?x=18.3636416&y=49.5790898&z=17&base=ophoto&source=addr&id=111
92876&q=pr%C5%BEno

4.

Činovníci:

ředitel mistrovství: Nikolas Endal
vrchní rozhodčí: Jiří Olbricht
zástupci vrchního rozhodčího: Jiří Fausek, Miroslav Henžel
hlavní pořadatel: Petr Spiel, Vít Běčák
pořadatelskou a zdravotní službu zajišťuje: SKST Pstruží
kontakt na pořadatel. Spiel 721547065, Běčák 725772687 skst.pstruzi@email.cz
Rozhodčí ke stolům deleguje KR ČAST.

5.

Přihlášky,
nominace:

Dvouhry mužů a žen
Přihlášky se podávají na formuláři, který bude od 14. 2. 2017 na internetových stránkách MČR na
adrese www.ping-pong.cz/mcr-prihlasovani. Uzávěrka přihlášek: 1. 3. 2017.
Nominace: Do 12. 2. 2017 zašlou KSST nominaci mužů a žen za svůj KSST na v.drozda@volny.cz a
řediteli soutěží ČAST jan.poledne@ping-pong.cz. Formulář na nominace KSST je v příloze tohoto
rozpisu.
Dvouhry juniorů a juniorek 21
Přihlášky se podávají stejným způsobem jako do dvouher mužů a žen na adrese
www.ping-pong.cz/mcr-prihlasovani (formulář bude nabízet možnost přihlášení do obou kategorií).
Kdo se bude přihlašovat do soutěže dospělých i juniorů, přihlásí se 2x. Uzávěrka přihlášek: 1. 3. 2017.
Upozornění:
a/ Přihlašování se týká i náhradníků.
b/ Samotná nominace není přihláškou do soutěže.
c/ Na adrese www.ping-pong.cz/mcr-prihlasovani bude i seznam nominovaných a provádí se tam i
odhlašování (předem i příp. po přihlášení).
d/ Informace k přihlašování - Jan Poledne, tel.: 734 436 572
Čtyřhry:
Přihlášky na místě – podle pokynů vrchního rozhodčího.
Do čtyřher se nemohou přihlásit hráči, kteří nepostoupí z kvalifikace.

6.

Prezentace:

V místě konání 3. 3. a 4. 3. 2017 u vrchního rozhodčího:
 pro kvalifikaci:
 muži 3. 3. 2017 od 8:00 do 9:00 hod,
 ženy 3. 3. 2017 od 10:45 do 11:15 hod,
 pro hlavní soutěž (dvouhry i čtyřhry) :
 muži i ženy 3. 3. 2017 od 18:00 do 21:00 hod (podle času ukončení kvalifikace) a 4. 3.
2017 od 8:00 do 8:30 hod
 pro dvouhru juniorů a juniorek do 21let: 3. 3. 2017 od 15:00 do 16:00 hod

7.

Losování:

Dvouhry:
 kvalifikace – 3. 3. 2017, muži v 9:15 hod, ženy v 11:30 hod,
 2. stupeň kvalifikace (bude-li hrán) – 3. 3. 2017 podle informace vrchního rozhodčího,
 hlavní soutěž - 4. 3. 2017 v 8:30 hod. v místě konání podle informace vrchního rozhodčího,

 junioři a juniorky do 21let: 3. 3.2017 v 16:30 hod.
Čtyřhry: 4. 3. 2017 v 10:30 hod v místě konání.
Losovat se bude podle čl. 140 Soutěžního řádu stolního tenisu. Nasazení, třídění a dolosování se řídí čl.
140 SŘ s tím, že při losování hlavní soutěže bude nasazeno ve dvouhrách 16 mužů a 8 žen, ve čtyřhře
mužů a smíšené čtyřhře 8 dvojic, ve čtyřhře žen 4 dvojice.
Losování 2. stupně kvalifikace: postupující hráči ze skupin budou seřazeni podle aktuálního
nasazovacího žebříčku, nasazeni a dolosováni do KO systému o 16 postupových míst.
Postupující z kvalifikace (příp. z 2. stupně kvalifikace) budou dolosováni v 1. kole na přímo nominované
hráče, tj. muži k žebříčkovým hráčům 17. – 32., ženy 9. - 16.
Dvouhry juniorů a juniorek 21: Losovat se bude podle čl. 140 Soutěžního řádu stolního tenisu.
8.

Úhrada:

Reprezentantům ČR (5 mužů a 5 žen) a trenérům a asistentům trenéra státní reprezentace dospělých a
delegovaným rozhodčím hradí pořadatel
 nocleh ve dvoulůžkovém pokoji (tzn. ubytovaná osoba má nárok na jedno lůžko ve
dvoulůžkovém pokoji) od 2. 3. 2017 do 5. 3. 2017 (nutno objednat do 20. 2. 2017 u hlavního
pořadatele)
 stravování od večeře 2. 3. 2017 do oběda 5. 3. 2017.
Ostatní hrající účastníci startují na náklady vysílající složky, příp. náklady vlastní.
Řádně delegovaným rozhodčím zajišťuje ubytování a stravování pořadatel.

9.

Ubytování:

Ostatní účastníci si sami zajišťují ubytování a stravování na svoje náklady. Některé možnosti :
RS Budoucnost – Noclech se snídani – od 600Kč
Horský Hotel Hamry – Noclech s polopenzi – od 650Kč
Hotel Prosper – Noclech se snídani – od 600Kč
Hotel Zámeček – Noclech se snídaní – od 680Kč
http://rsbudoucnost.cz/
https://mapy.cz/zakladni?x=18.3680550&y=49.5767103&z=17&base=ophoto&source=firm&
id=12897950&q=RS%20Pora
http://www.horskyhotelhamry.cz/
https://mapy.cz/zakladni?x=18.3288015&y=49.5220185&z=17&base=ophoto&source=firm&
id=2382505
http://www.hotelzamecek.cz/
https://mapy.cz/zakladni?x=18.3303083&y=49.5343013&z=17&base=ophoto&source=firm&
id=433870&q=Horsk%C3%BD%20Hotel%20Hamry

10. Stravování:

V restauraci v místě konání bude po celou dobu konání mistrovství zajištěn prodej nápojů i občerstvení.

11. Informace:

V místě konání 2. 3. 2017 v čase 17 – 20:30 hod, od 3. 3. 2017 od 8:30 hod., telefonicky předem u
hlavního pořadatele

12. Předpis:

Hraje se podle Pravidel stolního tenisu ČAST aktualizovaných k 1. 1. 2016, Soutěžního řádu platného od
15. 5. 2012 a jeho dodatků č. 1, 2, 3 a 4 a tohoto rozpisu. Míčky zn. JOOLA FLASH 40+, stoly zn. JOOLA
3000 SC (modré).

13. Soutěže:

a/ dvouhra mužů,
b/ dvouhra žen,
c/ čtyřhra mužů,
d/ čtyřhra žen,
e/ smíšená čtyřhra,
f/ dvouhra juniorů do 21 let,
g/ dvouhra juniorek do 21 let.

14. Systém:

Dvouhry: kvalifikace - na 3 vítězné sady. Hraje se ve 3-5 členných skupinách, systém každý s každým,
pořadí zápasů podle Bergerových tabulek. Vítězové skupin postupují do 2. stupně, který bude sehrán
vylučovacím systémem – muži o 16, ženy o 8 postupových míst. Vrchní rozhodčí může změnit systém
při výrazně nižším počtu hráčů přihlášených a prezentovaných do kvalifikace.
Dvouhry: hlavní soutěž – vylučovací systém na 4 vítězné sady.
Čtyřhry: vylučovací systém na 3 vítězné sady.

Dvouhry juniorů a juniorek 21: hlavní soutěž – vylučovací systém na 4 vítězné sady.
15. Právo startu:

Muži kvalifikace:
 hráči do 100. místa v nasazovacím žebříčku pro MČR 2017 (pokud nejsou nominováni přímo
do 2. stupně),
 další hráči základů družstev extraligy a 1. ligy (podle soupisek k 1. 1. 2017),
 hráči nominovaní KSST v počtech podle zveřejněných kvót dle Zápisu ze schůze STK
z 20.12.2016:
Praha

10

Hradec Králové

4

Středočeský

6

Pardubice

2

Jihočeský

6

Vysočina

2

Plzeňský

4

Jihomoravský

10

Karlovarský

2

Olomouc

6

Ústí nad Labem

2

Moravskoslezský

12

Liberec

6

Zlín

4

Muži dvouhra - hlavní soutěž: 32 mužů podle nasazovacího žebříčku pro MČR 2017 + 16
postupujících z kvalifikace.
Ženy kvalifikace:
 hráčky do 50. místa v nasazovacím žebříčku pro MČR 2017 (pokud nejsou nominovány přímo
do 2. stupně),
 další hráčky základů družstev extraligy a 1. ligy (podle soupisek k 1. 1. 2017),
 hráčky nominované KSST v počtech podle těchto kvót dle Zápisu ze schůze STK z 20.12.2016::
Praha

5

Hradec Králové

3

Středočeský

4

Pardubice

3

Jihočeský

2

Vysočina

2

Plzeňský

6

Jihomoravský

4

Karlovarský

1

Olomouc

2

Ústí nad Labem

4

Moravskoslezský

3

Liberec

2

Zlín

3

Ženy dvouhra - hlavní soutěž: 16 žen podle nasazovacího žebříčku pro MČR 2017 + 8 postupujících
z kvalifikace.
Junioři a juniorky 21:
 12 hráčů (hráček podle nasazovacího žebříčku mužů a žen pro M-ČR 2017)
 4 hráči (hráčky) podle nominace KVS ČAST.
Pozn.: VV ČAST může nominovat do kvalifikace i další hráče.
16. Náhradníci:

Náhradníci pro kvalifikaci:
 za hráče, kteří mají právo startu podle nasazovacího žebříčku pro MČR 2017 nebo příslušnosti
k základu družstva v extralize nebo 1. lize - bez možnosti startu náhradníka,
 za hráče nominované KSST - přihlášení nominovaní náhradníci z příslušného kraje.
Neobsadí-li některý KSST všechna svá místa, budou zařazeni nominovaní a přihlášení náhradníci
z dalších krajů (podle nasazovacího žebříčku pro MČR 2017, podle pořadí v nominaci, příp. losem,
který se uskuteční 1. 3. 2017 v 16:00 na sekretariátu ČAST).
Náhradníci pro hlavní soutěž:
 náhradníci za přímo nominované hráče, kteří se nepřihlásí (do 1. 3. 2017) nebo se omluví (do
začátku losování kvalifikace) jsou další hráči dle nasazovacího žebříčku pro MČR 2017,
 místa uvolněná:

a/ neprezentováním kvalifikovaných a přímo nominovaných hráčů, nebo
b/ odstoupením kvalifikovaných nebo přímo nominovaných hráčů,
nebudou obsazována náhradníky.
Náhradníci pro soutěž juniorů:
Náhradníky za nepřihlášené hráče budou přihlášení náhradníci – viz hráči s právem startu.
Nebude-li přihlášen plánovaný počet hráčů vč. náhradníků, nominuje další náhradníky KVS ČAST.
17. Omluvy:

Žádáme závodníky, kteří mají právo startu a nebudou se přihlašovat, aby to oznámili
 hráči s právem startu podle žebříčku (včetně hráčů v soutěžích juniorů) nebo zařazení na základ
družstva EL a 1. ligy - do 28. 2. 2017 formou odhlášení v přihlašovacím programu – viz bod 5.
Přihlášky
 hráči nominovaní KSST - do 28. 2. 2017 formou odhlášení v přihlašovacím programu – viz bod
5. Přihlášky a rovněž svému KSST.
Omluvy po uzávěrce přihlášek: na e-mailovou adresu v.drozda@volny.cz a jan.poledne@ping-pong.cz
(doručení bude zpětně potvrzováno); dne 2. a 3. 3. 2017 pouze telefonicky na tel. ředitele soutěží
734 436 572 Jan Poledne, který je pověřen určováním náhradníků. Pokud odhlášení bude provedeno do
zahájení losování, nebudou odhlášení platit vklad.

18. Vklady:

Závodníci, kteří se přihlásí do kvalifikace dvouhry, uhradí při prezentaci vklad 300 Kč. Přihlášený
závodník, který se nedostaví, uhradí vklad 200 Kč (mimo hráčů omluvených podle bodu 17. tohoto
rozpisu). Závodníci nominovaní přímo do hlavní soutěže a soutěže juniorů/ek U-21 vklad neplatí.

19. Podmínky:

a/ Soutěže se mohou zúčastnit (při dodržení dalších podmínek) hráči - občané ČR a hráči, kteří mají
právo reprezentovat ČR.
b/ Účastníci při prezentaci prokážou totožnost registračním nebo jiným průkazem s fotografií.
c/ Účastníci z oddílů (klubů) ČR musí být registrováni podle Soutěžního řádu, závodníci startující za
zahraniční kluby musí mít působení v zahraničí povoleno ČAST.
d/ Hráči musí být prezentováni v době určené rozpisem. Pokud některý závodník pro kvalifikaci
nebude v této době prezentován nebo neprokáže svoji totožnost, nebude do kvalifikace vylosován.
e/ Bude-li mezi nominovanými závodníky hráč, který startuje za zahraniční klub bez souhlasu ČAST,
musí zlegalizovat svůj zahraniční start do uzávěrky přihlášek, jinak nebude připuštěn k účasti na MČR
a příp. za něj bude povolán náhradník.
f/ Kontrolu oprávněnosti startu hráčů podle Registru ČAST provádí ředitel soutěží ČAST. Za kontrolu
totožnosti při prezentaci zodpovídá vrchní rozhodčí. Kontrola totožnosti bude prováděna pomocí
registru ČAST.
g/ Při soutěži ve čtyřhře mužů a žen, je-li dvojice složena z hráčů jednoho oddílu, jsou hráči povinni
startovat ve shodných dresech.
h/ Účastníci jsou povinni zúčastnit se nástupu na zahájení a dohrát všechny soutěže, do nichž se
přihlásí.
i/ Hráči na 1. - 3. místě všech soutěží jsou povinni nastoupit k vyhlášení vítězů.
j/ Během celého turnaje bude prováděna kontrola pálek (včetně možnosti kontroly pálky na přítomnost
organických těkavých látek).

20. Časový pořad:

Pátek: 3. 3. 2017
 10:00 hod. zahájení kvalifikace muži
 12:00 hod. zahájení kvalifikace žen
 17:00 hod. zahájení soutěže juniorů
 Pozn.: V pátek 3. 3. 2017 budou sehrána 2 kola soutěží juniorů, z toho druhé po skončení
kvalifikace.
Sobota: 4. 3. 2017
 9:15 hod. nástup a slavnostní zahájení MČR
 9:30 hod. zahájení programu dle časového plánu
 21:30 hod. předpokládané ukončení programu
Neděle: 5. 3. 2017
 10.00 hod. pokračování soutěží dle časového plánu
 17:00 hod. slavnostní vyhlášení (po ukončení finálového bloku)

Pozn.: Časový plán hlavních soutěží bude zveřejněn v místě konání. Vrchní rozhodčí může v
odůvodněných případech časový plán změnit.
Kvalifikace bude řízena podle dispozic vrchního rozhodčího.
21. Ceny:

Vítězové jednotlivých soutěžní získávají titul „Mistr ČR pro rok 2017“. Závodníci, kteří se umístí na 1. 3. místě, obdrží medaile, poháry a věcné ceny.
Peněžité výhry ve dvouhře mužů a žen jsou stanoveny takto:
1. místo 15.000 Kč, 2. místo 10.000 Kč, 2x3. místo 5.000 Kč.

22. Upozornění:

a/ Ustanovení Pravidel, Soutěžního řádu a tohoto rozpisu budou důsledně dodržována, proto
doporučujeme, aby se s nimi seznámili všichni účastníci.
b/ Sportovní hala bude v provozu v pátek a v sobotu od 7:00, v neděli od 7:30 hodin.

23. Schválení:

Rozpis soutěže byl schválen VV ČAST dne 6. 2. 2017

24. Mistři ČR 2016 Dvouhra mužů: Konečný Tomáš (3 S Polonia Bytom))
(klubová příslušnost v
Dvouhra žen: Čechová Dana (TTG Bingen/Münster-Sarmsheim)
době získání titulu)
Čtyřhra mužů:, Širůček Pavel/Tregler Tomáš (STEN Marketing HB Ostrov)
Čtyřhra žen: Kučerová Aneta/Adámková Karin (Gumotex Břeclav)
Smíšená čtyřhra: Polanský Tomáš (Sj Severotuk Ústí n.L)/Blašková Zdena (Libín 1096 Prachatice)
dvouhra juniorů 21: Polanský Tomáš (Sj Severotuk Ústí n.L)
dvouhra juniorek 21: Blašková Zdena (Libín 1096 Prachatice)
V Praze dne 6. 2. 2017
za VV ČAST Jan Brothánek

