Jihočeský krajský svaz stolního tenisu v Českých Budějovicích
vypisuje
přebor Jihočeského kraje ve stolním tenisu staršího žactva (2001 a mladší)
pro rok 2016

Starší žákyně – hrají ve čtyřech skupinách po čtyřech
hráčkách, ze kterých postupují první dvě do čtvrtfinále.
V základních skupinách a až do čtvrtfinále se hraje na tři
vítězné sady, semifinále a finále se hraje na čtyři
vítězné.

1. Pořadatel: Z rozhodnutí JčKSST o.s. pověřen uspořádáním
KST ZŠ Vyšší Brod

V obou kategoriích se nehraje útěcha. Čtyřhry a mixy se
budou hrát rovněž K.O. systémem na tři vítězné sety.

2. Datum uspořádání: neděle 31. 1. 2016
3. Místo: Velká tělocvična ZŠ Vyšší Brod, Náměstí 58
4. Ředitelství soutěže:
ředitel:
vrchní rozhodčí:
zástupce vrchního rozhodčího:
organizační pracovník:
zdravotní zajištění:

František Dibitanzl
Pavel Bakalář
František Dibitanzl, Eva Tranová
Pavel Mleziva
Stanice Záchranné služby V. Brod

5. Přihlášky: Zašlou regionální svazy stolního tenisu do 28. 1. 2016 na
adresu: Mleziva Pavel tel: 606172091, e-mail: mleziva18@centrum.cz
a současně hlavnímu rozhodčímu: bakiz@seznam.cz
6. Losování: V místě konání přeboru před zahájením soutěží.
7. Úhrada nákladů: JčKSST hradí náklady na technicko-organizační
uspořádání přeboru. Ostatní náklady hradí svým
závodníkům vysílající oddíly (kluby) stolního tenisu.
8. Předpis: Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, podle Soutěžního řádu
stolního tenisu a podle ustanovení tohoto rozpisu.
9. Soutěžní disciplíny:

dvouhra st. žáků
dvouhra st. žákyň
čtyřhra st. žáků
čtyřhra st. žákyň
smíšená čtyřhra st. žactva

10. Systém soutěže: Starší žáci – hrají v osmi skupinách po třech hráčích, ze
kterých postupují první dva do hlavní soutěže. Ta se
hraje K.O. systémem až do čtvrtfinále na tři vítězné sety,
od semifinále na čtyři vítězné sety.

11. Podmínky účasti: Přihlášky (včetně náhradníků) zasílají regionální svazy.
Při nenaplnění kvóty získává právo startu nejlépe postavený
náhradník dle aktuálního stavu BTM. Na místě je možné doplnit
hráči z domácího oddílu.
12. Kvóty závodníků:

CK CB PT PI JH TA ST Celkem
st. žáci
4 4 2 3 3 5 3
24
st. žákyně 5 3 1 2 1 3 1
16
13. Časový pořad:
7,50-8,30 hod.:
8,30-8,55 hod.:
9,00 hod.:

prezentace a kontrola dokladů
losování dvouher
zahájení přeboru

14. Rozhodčí: Rozhodčí z řad hráčů k jednotlivým zápasům určuje vrchní
rozhodčí nebo jeho zástupci.
15. Titul a ceny: Vítězové jednotlivých disciplín získají titul „Přeborník
jihočeského kraje pro rok 2016“ a obdrží medaili a diplom,
stejně jako závodníci, kteří se umístí na 2. a 3. místě.
Předání cen proběhne slavnostně po dohrání všech soutěží.
V Českých Budějovicích 20. 1. 2016
Pavel Hložek
předseda JčKSST o.s.

Martin Duspiva
předseda STK

