Regionální výbor svazu stolního tenisu v Liberci
vypisuje

Regionální přebory ve stolním tenisu jednotlivců
na sezónu 2018/2019
A.
1.
2.
3.
4.
5.

Všeobecná ustanovení
Pořadatel:
z rozhodnutí RV SST pověřen uspořádáním přeboru sportovní klub SKST Liberec
Datum:
pátek 7. 12. 2018
Místo:
Sportovní hala SKST Liberec, Bezová ul. Liberec – Pavlovice
Ředitelství soutěže: ředitel soutěže a hlavní rozhodčí – Jan Kaněra
Přihlášky:
přihlásit se lze v den konání turnaje v době prezentace

B.
6.

Technická ustanovení
Předpis:
hraje se podle Pravidel stolního tenisu ČAST, Soutěžního řádu stolního tenisu a
ustanovení tohoto rozpisu.
Hraje se míčky značky JoolaFlash ***
Soutěžní disciplíny: I. dvouhra mužů
II. útěcha - dvouhra mužů (hráči, kteří nepostoupí do 2. stupně)
Pozn. Soutěž žen není samostatně vypsána. Ženy se mohou zúčastnit soutěží společně s muži.
Podmínky účasti: přeboru se mohou zúčastnit registrovaní a neregistrovaní hráči okresu Liberec
Přihlášky:
Lze se přihlásit v době prezentace.
Systém soutěží:
dvouhry
1. stupeň - systém skupinový.
2. stupeň - systém vyřazovací
Do 2. stupně postupují hráči na 1. a 2. místě. Vítězové skupin jsou nasazeni podle
žebříčku, hráči na 2. místě jsou dolosováni:
a) do opačné poloviny než je vítěz skupiny
b) třídění podle klubů (v rámci možností)
čtyřhry a útěcha - systém vyřazovací, třídění podle klubů.
V útěše jsou nasazeni hráči, kteří skončí na nejvyšším nepostupovém místě podle
žebříčku
Nasazení:
Nasazování do skupin se provádí podle SŘ stolního tenisu.
Časový pořad:
16.30 -17.00 hod. prezentace
17.00 -17.15 hod. losování
17.15 zahájení 1. stupně
Ceny:
Vítězové získávají titul „Přeborník Libereckého okresu pro rok 2018.
Nominace na přebory kraje:
Kvóta pro okres Liberec - 15 (mimo přímo nominované hráče)
Postupový klíč: nejlepších 11 podle výsledků OP jednotlivců, 4 na základě nominace
okresního svazu

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

Okresní přeborníci 2018

V Liberci, dne 27. 11. 2018

dvouhra
čtyřhra

- Jiří Kodým
- Protiva L. - Zikmund

SKST Liberec
SKST Liberec

Ing. Ivo Petříček - předseda svazu

