
Jihočeský krajský svaz stolního tenisu                              
vypisuje

Přebor Jihočeského kraje ve stolním tenisu družstev starších žáků 
         U 15 (2008 a mladší) Pro rok 2022/23
1/Pořadatel: Sokol České Budějovice
2/Datum uspořádání: neděle 4.12.2022 v 9:00 hod
3/Místo: TJ Sokol Dobrovodská 69, Č. Budějovice
4/Ředitelství soutěže:
Ředitel: Ladislav Havránek
Vrchní rozhodčí: Jaroslava Tenglová
5/PŘIHLÁŠKY Zašlou KLUBY stolního tenisu do čtvrtka 1.12.2022 18:00 výhradně na adresu: 
j.tenglová@seznam.cz
6/Losování: V místě konání přeboru před zahájením soutěží
7/Občerstvení: Večerka těsně vedle vchodu do tělocvičny.
8/Úhrada nákladů: JčSST hradí náklady na technicko-organizační uspořádání přeboru. Ostatní 
náklady hradí vysílající kluby .
9/Předpis: Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu a podle ustanovení tohoto 
rozpisu.
10/ Míčky: JOOLA Flash
11/Soutěžní disciplíny:
Tříčlenná družstva starších žáků.
Dvojčlenná družstva starších žákyň.
12/Systém soutěže:
Utkání mladších žáků se hraje podle článku 318.02 Soutěžního řádu, maximálně na 7 zápasů (končí při
dosažení 4. vítězného zápasu jedním ze soupeřů) v tomto závazném pořadí: 
 1*   A - Y 5* A – X
 2*   B – X 4* čtyřhra 6* C - Y
 3*   C – Z 7* B - Y 
Utkání družstev mladších žákyň se hraje podle článku 39 Soutěžního řádu maximálně na 5 zápasů 
( končí při dosažení 3. vítězného zápasu jednoho ze soupeřů) v tomto závazném pořadí:
1* A – X              4* A – Y
2* B – Y              5* B – X
3* čtyřhra
V případě účasti nejvýše pěti družstev budou hrát družstva v jedné skupině každý s každým o konečné
pořadí. V případě účasti šesti a více družstev se bude hrát ve skupinách každý s každým s tím, že se 
postupující utkají o první místo pole soutěžního řádu a rozhodnutí hlavního rozhodčího. (To pouze 
v případě, že se na turnaj přihlásí více než osm družstev). V případě šesti až osmi účastníků
Nasazení hráčů na jednotlivá místa v sestavě je volné. Do skupin budou nasazena družstva podle 
součtu umístění na aktuální nasazovacím žebříčku pro první polovinu sezóny. Do skupiny se dosazuje 
vždy jedno družstvo, ostatní družstva se dolosují.
Podmínky účasti: Přeboru se mohou zúčastnit pouze řádně registrovaní hráčky a hráči ročník 2008 a 
mladší řádně PŘIHLÁŠENI SVÝMI KLUBY STOLNÍHO TENISU.
13/ Kvóty závodníků: Vzhledem k nízkému počtu účastníků na KBT se pro tuto sezónu na KPD ruší.
14/Časový pořad: 8:00 – 8:30 hod  prezentace
                              8:30 – 9:00 hod losování
                              9:00 hod – zahájení soutěže.

V Českých Budějovicích 24.11.2022 Pavel Hložek předseda VV JčSST 
Martin Dvořák předseda STK
Pavel Mleziva předseda KM  
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