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Krajský svaz stolního tenisu Libereckého kraje vypisuje:

KRAJSKÉ PŘEBORY JEDNOTLICVŮ MLÁDEŽE
ve stolním tenisu 2017 – 2018
Všeobecná ustanovení
1.

Pořadatel:

2.

Termín a místo:

Z pověření KM KSST oddíly stolního tenisu Libereckého kraje

mladší žactvo
starší žactvo
dorost

ne
so
ne

10. 12. 2017
16. 12. 2017
10. 12. 2017

Chrastava
Liberec
Chrastava

3.

Ředitelství:

Vrchního rozhodčího nominuje KM KSST. Dva činovníky zajistí pořadatel.

4.

Přihlášky:

Jmenovité přihlášky budou přijímány nejpozději ve čtvrtek před konáním jednotlivých turnajů
a to výhradně na e-mail: martinprotiva@seznam.cz.

5.

Vklady:

Vklady nebudou vybírány.

6.

Losování:

Provede vrchní rozhodčí v místě konání turnaje před jeho zahájením dle čl. 141. a čl. 142. SŘ.
(nasazení, třídění a dolosování)
Nasazování podle platných žebříčků:
1. Celostátní žebříček - směrodatné je umístění do 40. místa u chlapců i dívek ve všech
kategoriích
2. Krajský žebříček

7.

Úhrada nákladů: KSST přispívá na náklady na pronájem hrací místnosti. Účastníci startují na náklady vysílající
složky, příp. na náklady vlastní.

8.

Občerstvení:

Pořadatel je povinen zajistit jednoduché občerstvení v místě konání turnaje.

Technická a ostatní ustanovení
9.

Předpis:

Hraje se podle "Pravidel stolního tenisu ČAST", "Soutěžního řádu stolního tenisu", jejich
dodatků a ustanovení tohoto rozpisu.

10. Soutěže:

Dvouhra, čtyřhra, útěcha mladších žáků a žákyň
Dvouhra, čtyřhra, útěcha starších žáků a žákyň
Dvouhra, čtyřhra a útěcha dorostenců a dorostenek.
Krajský přebor družstev starších žáků, starších žákyň.
Krajský přebor družstev dorostenců, dorostenek.

11. Systém soutěží:

Účast chlapců je omezená. Účastní se jej nejlepších 24 chlapců a 12 dívek dle aktuálního
krajského žebříčku (se započítáním celostátního žebříčku s omezením do 40. místa).
Udělení DK je na zvážení KM KSST LK.
Dvouhry: skupiny a 2. stupeň k.o. systém.
Čtyřhry: vylučovací systém na jednu porážku
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12. Počet setů:

Všechny zápasy se hrají na tři vítězné sety z pěti.

13. Míčky:

Hraje se s plastovými míčky ***, bílé. Míčky zajistí Krajský svaz stolního tenisu LK.

14. Podmínky:

KP se mohou zúčastnit všichni řádně registrovaní hráči ze všech oddílů Libereckého kraje.

15. Časový pořad:

do 8:45
08:30 - 09:00
09:00

16. Rozhodčí:

Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí, případně se hraje bez rozhodčího u
stolu (hráči si počítají sami).

17. Ceny, postupy:

Závodníci na prvních třech místech obdrží diplomy, medaile a vítěz pohár, tři nejvýše
umístěné dvojice ve čtyřhře obdrží diplomy a medaile. Vítězové jednotlivých kategorií
získávají titul "Přeborník Libereckého kraje ve stolním tenisu 2017/2018".

18. Námitky:

Podávají se v souladu se "Soutěžním řádem stolního tenisu" vrchnímu rozhodčímu nebo
předsedovi KM KSST v místě konání přeboru. Na pozdější námitky nebude brána zřetel.

19. Hodnocení:

U soutěže jednotlivců se turnaj počítá 1x a každý hráč obdrží ke své bodové hodnotě +2 body.

20. Upozornění:

Pořadatelům vzniká povinnost zaslat ihned po skončení turnaje startovní listinu s roky
narození všech závodníků a hrací plány všech soutěží na e-mail martinprotiva@seznam.cz.

prezentace
losování
zahájení soutěže jednotlivců

V Liberci dne 31. 7. 2017
Martin Protiva, Předseda KM KSST LK

