Krajský žebříčkový turnaj dorostu
Podpora od DDM Tábor, JčKSST, RSST Tábor, město Soběslav, město Veselí
nad Lužnicí, Městská policie Soběslav, Jednota OD Tábor,
Sapservis Soběslav, BANES Soběslav
I. Pořadatel: DDM Tábor, pobočka Soběslav, oddíl stolního tenisu, Na Pršíně 27/II, 392 01 Soběslav
II. Datum: neděle 6. 11. 2016
III. Místo: Velký a malý sál Sokolovny TJ Spartak Soběslav, Nová ulice 409/II, 392 01 Soběslav
(vedle Zimního stadionu v Soběslavi), hraje se na 9 stolech
IV. Ředitelství soutěže:
ředitel:
vrchní rozhodčí:
zástupci vrchního rozhodčího:
technické zajištění:
zdravotní zajištění:

Pavel Hložek
Jaroslava Tenglová
David Šimota, Josef Holub
Martin Novotný
LSPP Soběslav

V. Přihlášky: Jmenovité přihlášky zašlou hráči nebo oddíly nejpozději do čtvrtka 3. 11. 2016 do 18
hodin na e-mail j.tenglova@seznam.cz a pavel.hlozek@silvanortica.com, mobil 602 491 498.
Přihlášky budou zpětně potvrzeny.
Za pozdě zaslanou přihlášku bude účastník platit vklad ve výši 100,- Kč.
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. Do skupin budou dorostenci zařazeni podle Nasazovacího pořadí
pro 1. turnaj KŽT dorostu.
Dorostenky budou nasazeny podle Nasazovacího žebříčku mládeže pro 1. polovinu sezóny 2015-16.
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 žebříčku
Skupina II: hráčky od 9. místa na žebříčku + 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 KŹT 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 1999 a mladší registrovaní v
oddílech Jihočeského kraje.
XII. Rozhodčí: Rozhodčí ke stolům určuje vrchní rozhodčí či jeho zástupce z řad hráčů.
XIII. Ceny:
Hráč umístěný ve skupině I na prvním místě je vítězem krajského žebříčkového turnaje a obdrží
věcnou cenu, pohár a diplom za umístění. Druhý a třetí hráč obdrží rovněž věcnou cenu, pohár a
diplom. Totéž se vztahuje na kategorii dorostenek.
Hráči umístěni ve skupinách II, III a IV (případně V) na prvním, druhém a třetím místě obdrží medaili
a diplom za umístění. Totéž se vztahuje na kategorii dorostenek.
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 na náklady účastníků.
XVI. Ubytování: Je možné zajistit v ubytovně TJ Spartak Soběslav max. pro 15 osob. Požadavky hlaste
pořadatelům turnaje.
Turnaj je schválený JčKSST jako Krajský žebříčkový turnaj dorostu pro sezónu 2016/2017.

V Soběslavi dne 21. 10. 2016

Za oddíl stolního tenisu DDM Tábor, pobočka Soběslav
Pavel Hložek, předseda oddílu

