Krajský žebříčkový turnaj dorostu
Za podpory Města Velešín a společnosti Jihostroj a.s.,
a sponzorů Kavárna Kousek, Cukrářské výrobky Šmokhaus, Vladimír Gušlbauer, Elektro
Stráský

I. Pořadatel: OST Velešín, oddíl stolního tenisu Velešín
II. Datum: neděle 8. 11. 2015
III. Místo: Tělocvična Střední odborné školy strojní a elektrotechnické, U Hřiště 527, 382 32 Velešín,
hraje se na 9 stolech
IV. Ředitelství soutěže:
ředitel:
Miroslav Javořík
vrchní rozhodčí:
Milan Růžička
zástupce vrchního rozhodčího: Roman Vraspír
technické zajištění:
Martin Fesl
zdravotní zajištění:
LSPP Kaplice
V. Přihlášky: Jmenovité přihlášky zašlou hráči nebo oddíly nejpozději do čtvrtka 5. 11. 2015 do 18
hodin výhradně na e-mailovou adresu ruzicka@kraj-jihocesky.cz a
miroslav.javorik@seznam.cz, Přihlášky budou zpětně potvrzeny.
VI. Vklady: Budou vybírány ve výši 75,- Kč za účastníka.
VII. Předpis: Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, podle Soutěžního řádu stolního tenisu a podle
ustanovení tohoto rozpisu.
VIII. Míčky: JOOLA super*** bílé plast – zajistí pořadatel
IX. Hrací systém:
Hrají se dvouhry dorostenců a dorostenek.
Hraje se v osmičlenných skupinách. Nasazení do slupin se řídí Všeobecnými pokyny k turnajům KŽT v
Jihočeském kraji řízené JčKSST pro sezónu 2015-2016. Hraje se systémem každý s každým v pořadí
podle Bergerových tabulek pro 8 účastníků, případně pro 10 účastníků. Hráči ze stejného oddílu musí
sehrát svá utkání v prvních kolech turnaje. Všechny zápasy se hrají na 3 vítězné sety z 5.
X. Účastníci:
Dorostenci:
Skupina I: 1. – 8. hráč z nasazovacího pořadí
Skupina II: 9. – 16. hráč z nasazovacího pořadí
Skupina III: 17. – 24. hráč z nasazovacího pořadí
Skupina IV: hráči od 25. místa z pořadí + dosud nezařazení.
Dorostenky:
Skupina I: 1. – 8. hráčka z nasazovacího pořadí
Skupina II: hráčky od 9. místa z pořadí + dosud nezařazené.

Pokud se nepřihlásí některý hráč umístěný v nasazovacím žebříčku, na jeho místo postoupí další hráč
v pořadí.
Hrací systém vyššího počtu účastníků se řídí Všeobecnými pokyny pro turnaje KŽT vydanými JčKSST
dne 15. 9. 2015 (viz http://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2015/09/Pokyny-JčKSST-č.2_proturnaje-KŽT-od-15-09-2015.pdf) .
XI. Podmínka účasti: Startovat mohou hráči a hráčky ročníku narození 1998 a mladší registrovaní v
oddílech Jihočeského kraje.
XII. Rozhodčí: Rozhodčí ke stolům určuje vrchní rozhodčí či jeho zástupce z řad hráčů.
XIII. Ceny:
Hráči a hráčky umístění ve skupinách na 1.-3. místě obdrží sportovní a věcné ceny.
XIV. Časový pořad:
8.00-8.30 hod.:
8.30-9.00 hod.:
9.00 hod.:

prezentace
losování
nástup a zahájení soutěže

XV. Stravování: Bude zajištěno pořadatelem formou bufetu.
Turnaj je schválený JčKSST jako Krajský žebříčkový turnaj dorostu pro sezónu 2015/2016.

Ve Velešíně dne 22. 10. 2015

Za oddíl stolního tenisu OST Velešín
Dagmar Javoříková, předseda oddílu

