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Krajský svaz stolního tenisu Libereckého kraje 

v y p i s u j e 

přebor Libereckého kraje ve stolním tenisu v kategorii mužů a žen pro ročník 2021/22 

 

A. Všeobecná ustanovení 

1. Pořadatel: SKST Liberec 

2. Místo konání: Hala míčových sportů, Jeronýmova 570/22 Liberec  

3. Termín: neděle 5. 9. 2021 

4. Ředitelství soutěže: Ředitel:  Jiří Veselka 

  Vrchní rozhodčí: určí STK 

  Zástupce vrchního rozhodčího: určí STK  

  Pořadatelskou a zdravotní službu zajišťuje pořádající oddíl. 

5. Přihlášky: Přihlašování mužů a žen přes Registr ČAST. Soutěž mužů - přihlásit se mohou 

všichni, kteří jsou na základu nejméně KP2 (soupisky ze sezony 2020-21). Ostatní, 

kteří projeví zájem, musí požádat krajský svaz o přijetí na přebory – do 3. září 2021. 

Soutěž žen bez omezení. 

  Uzávěrka přihlášek: pátek 3. 9. 2021 ve 23.59 hod.   

  Postup:  

  1. Přihlásit se do Registru ČAST 

  2. Nabídka - KLUB - TURNAJE 

  3. Zadat - PŘIHLÁŠENÍ - JMÉNO, KATEGORIE, NASAZENÍ (podle krajského 

žebříčku 2019/20) 

  4. Odeslat  

  Přihláška je závazná, hráč ji může v Registru zrušit nejpozději jeden den před turnajem 

(sobota 4. 9. 2021 do 23.59) hod.). Jinak hrozí sankce (viz pokuty). 

  Hráč, který není přihlášený přes Registr ČAST nemá nárok na start.  

  Prezence mužů a žen v místě přeborů podle časového rozpisu. 

6. Losování: proběhne podle časového rozpisu v den konání přeborů po ukončení prezence. Nasazení 

je podle republikového nasazovacího k 30. 6. 2021, případně krajského žebříčku 2019/20.  

  muži: do každé skupiny I. stupně se losují 3, maximálně 4 hráči (podle počtu 

přihlášených). Celkový počet skupin musí být sudý.Ve 3členné skupině je 1. nasazený na 

2. pozici, 2. nasazený na 1. pozici. Ve 4členné skupině je 1. nasazený na 1. pozici, 2. 

nasazený na 2. pozici. Jsou-li ve skupině hráči jednoho klubu, pořadí zápasů se upraví 

tak, aby odehráli svůj zápas v 1. kole. Ve skupinách se třídí podle klubů.  

  Do II. stupně postupují hráči na 1. a 2. místě. Ve II. stupni mají nárok na nasazení pouze 

vítězové skupin. Vítěz skupiny, který nebyl nasazený do skupiny jako 1., přebírá nasazení 

poraženého nasazeného hráče. Losuje se podle kritéria: 

  1. První a druhý hráč ze skupiny do opačných polovin pavouka 

  2. Třídění podle klubů. 

  Do 2. stupně bude nasazeno 8, maximálně 16 hráčů (podle počtu skupin) 

  ženy: Upřesněný rozpis bude podle počtu přihlášených v den konání turnaje 

7. Prezence: podle časového rozpisu 

8. Občerstvení: občerstvení v hale zajistí pořadatel. 

9. Úhrada nákladů: Hráči startují na své náklady, případně na náklady klubů   

   

B. Technická a ostatní ustanovení 

10. Předpis: Hraje se podle „Pravidel stolního tenisu ČAST“, „Soutěžního řádu stolního tenisu“ a 

ustanovení tohoto rozpisu. Míčky značky Joola Prime, bílá, ***. 

11. Soutěže: a) dvouhra mužů 

  b) dvouhra žen 

  c) čtyřhra mužů 

  d) čtyřhra žen  
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12. Systém: muži: 

 Dvouhry – I. stupeň skupiny po 3–4 hráčích (podle počtu přihlášených, sudý počet skupin), ze 

skupiny postupují hráči na 1. a 2. místě  

  II. stupeň je vylučovací systém, 

  Všechny dvouhry se hrají na tři vítězné sady z pěti možných 

   Čtyřhry –  vylučovací systém na tři vítězné sady z pěti.  

   ženy: Systém bude zvolen podle počtu přihlášených účastnic 

13. Účastníci:  muži: - přihláška v registru ČAST podle zadaných podmínek 

   - „divoká karta“ STK  

  ženy: - přihláška v registru ČAST podle zadaných podmínek 

  Uzávěrka přihlášek: pátek 3. 9. 2021 ve 23.59 hod. 

14. Podmínky: Přeboru se mohou zúčastnit řádně přihlášení a prezentovaní závodníci, kteří mají platnou 

elektronickou registraci (včetně fotografie), případně „zelenou kartu“. Soutěže se mohou 

zúčastnit pouze závodníci - občané ČR. Závodník je povinen se prezentovat v době 

určené tímto rozpisem. 

15. Časový pořad: 7.30 – 8.30 hod. prezence soutěže mužů 

  8.40 hod.  losování 

  9.00 hod.  zahájení soutěží I. stupně mužů 

  9.45 hod  prezence soutěže žen 

  10.00 hod.  zahájení soutěže žen  

16. Rozhodčí: Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí nebo jeho zástupce, případně si 

hráči počítají sami 

17. Pokuty: neomluvená neúčast v daném termínu po předchozím přihlášení … max. 200,-  

18. Nominace na MČR: Bude určena rozpisem MČR a doplněna do rozpisu dodatečně.  

  Nominace hráčů na 5.-8.místě, případně 9.-16. místě bude určena podle krajského 

žebříčku 2019/20.  

19. Tituly: Vítězové jednotlivých disciplín získávají titul „Přeborník Libereckého kraje ve stolním 

tenisu pro rok 2022“. 

  Hráči na 1. – 8. místě ve dvouhře získávají finanční odměnu, ženy + pohár: 

     muži  ženy 

   1.  místo 2.000,- 800,-   

   2.  místo  1.500,- 600,- 

  3.-4.  místo 600,- 3. místo - 400,- 

  5.-8. místo 200,- 

  Podmínky odměny pro ženy je alespoň dvojnásobná účast hráček (6 a více, podle tabulky, 

4 – 5 hráček 1. a 2. místo, méně než 4 hráčky pouze 1. místo)      

  Dvojice na 1.-4. místě (muži) a na 1.-2. místě (ženy) ve čtyřhře získávají medaili: 

20. Přeborníci 2019: dvouhra mužů Jakub Seibert SKST Liberec 

  dvouhra žen Natálie Nykodýmová Jiskra Nový Bor 

  čtyřhra mužů Luboš Protiva – Jakub Seibert SKST Liberec 

  čtyřhra žen Nykodýmová - Skákalíková Nový Bor-Dětřichov 

 

V Liberci dne 11. 8. 2021 

Miroslav Svědík   

  Jan Varcl Jiří Veselka  

předseda KSST  předseda STK KSSTLK předseda VV KSSTLK 
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