PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU

Vy p i su j e
Kontrolní bodovací turnaj ve stolním tenisu mladšího žactva
1. Pořadatel

: z pověření VV PKSST v Plzni byl uspořádáním pověřen oddíl stolního tenisu
DIOSS Nýřany

2. Termín

-

3. Místo konání

- Sokolovna Nýřany ( u nádraží )

4. Vrchní rozhodčí

- Soukup Zdeněk

5. Přihlášky

: na místě.

6. Soutěžní disciplíny :

sobota 5. prosince 2015

zástupce : Niedermayer Ondřej

dvouhra ml. žáků,
útěcha ml. žáků

dvouhra ml. žákyň
útěcha ml. žákyň

7. Úhrada

: všichni účastníci startují na náklady svých oddílů.

8. Předpis

: hraje se podle Pravidel st. tenisu, podle Soutěžního řádu st. tenisu a podle
ustanovení tohoto rozpisu.

9. Podmínka účasti

: přihlášeni mohou být závodníci a závodnice uvedení v registru ČAST,
kteří mají uhrazen reg. poplatek ve výši 100,-Kč za období od 1.7.15 do 30.6.16.
Oprávněnost jejich startu bude dodatečně zkontrolována KM a KK PKSST.

10. Systém soutěže

: v 1.st. se hraje ve skupinách každý s každým na 3 vítězné sady. První dva ze
skupiny postupují do 2.st. Ve 2.st. se hraje způsobem vyřazovacím na 3 vítězné
sady. Vítězové skupin budou nasazeni podle žebříčku bez třídění. Druzí
ze skupin budou dolosováni bez třídění na volná místa do opačné poloviny,
než-li je nasazen nebo vylosován vítěz jejich skupiny. Hráči, kteří nepostoupí do
II. st., budou hrát soutěž útěchy vyřazovacím způsobem. Při sníženém počtu
závodníků může vrchní rozhodčí změnit systém soutěže.

11. Časový pořad

:

12. Míčky

: plastové Joola *** - bílé.

13. Právo startu:

: Hráči a hráčky Plzeňského a Karlovarského kraje

14. Ceny

: Hráči a hráčky na prvních třech místech v hlavní soutěži obdrží diplomy
a medaile.

prezentace
zahájení

-

do 8.30 hod.
v 9.00 hod.

V Plzni dne 21. listopadu 2015

Ing. Miroslav Panský
předseda PKSST

Kůs Milan
sekretář PKSST

Pinta Petr
komise mládeže

