Jihočeský krajský svaz stolního tenisu
vypisuje
přebor Jihočeského kraje ve stolním tenisu družstev ml. žáků (2004 a mladší)
pro rok 2017

Utkání družstev mladších žaček se hraje podle článku 319 Soutěžního řádu
maximálně na 5 zápasů (končí při dosažení 3. vítězného zápasu jedním ze
soupeřů) v tomto závazném pořadí:

1. Pořadatel: Z rozhodnutí JčKSST pověřen uspořádáním Sokol Strakonice

1.
2.

A - X
B - Y

3. čtyřhra

4.
5.

A - Y
B - X

2. Datum uspořádání: sobota 3. 12. 2016
Nasazení hráčů na jednotlivá místa je volné. Utkání budou probíhat
současně na dvou stolech u ml. žáků, utkání ml. žákyň se budou hrát na
jednom stole. V případě účasti nejméně šesti družstev v kategorii se bude
hrát nejprve ve dvou skupinách – v případě účasti méně než 6 družstev se
bude hrát systémem každý s každým v jedné skupině o konečné pořadí.
První družstva ze skupin se utkají s druhými z druhých skupin, vítězové ve
finále o titul krajského přeborníka. Do skupin budou nasazena družstva podle
součtu umístění na aktuálním nasazovacím žebříčku prezentovaných
závodníků. Do skupiny se nasazuje vždy jedno družstvo, ostatní družstva se
do skupin dolosují.

3. Místo: Sokolovna Strakonice, Na Stráži 340
4. Ředitelství soutěže:
ředitel:
vrchní rozhodčí:
technické zabezpečení:
zdravotní zajištění:

Jaroslav Požárek
Josef Jungvirt
František Hrach, Jaroslav Valíček
Nemocnice Strakonice

5. Přihlášky: Zašlou reg. svazy stolního tenisu pouze elektronicky
do 1. 12. 2016, včetně uvedení náhradníka a elektronického kontaktu na
adresu: ocfortna@tiscali.cz a současně zást. vrchního rozhodčího:
bakiz@seznam.cz

11.

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.
12.
8. Předpis: Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, podle Soutěžního řádu
stolního
tenisu
a
podle
ustanovení
tohoto
rozpisu.
9. Soutěžní disciplíny:

tříčlenná družstva ml. žáků
dvoučlenná družstva ml. žákyň

10. Systém soutěže: Utkání družstev 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:

Podmínky účasti: Právo účastnit se přeboru má vždy jedno družstvo
z každého okresu Jihočeského kraje, pouze u chlapců má okres Český
Krumlov právo nominovat 2 mužstva. Družstva se musí přihlásit
prostřednictvím svých regionálních svazů a prezentovat se v době
stanovené tímto rozpisem, jinak nebudou zařazena do losování. V případě
nenaplnění kvóty se může přihlásit další družstvo po domluvě
s pořadatelem.
Časový pořad:
8.00 – 8.30 hod.:
8,30 – 9.00 hod.:
9,00 hod.:

prezentace a kontrola dokladů
losování
nástup družstev, zahájení přeboru

13. Titul a ceny: Vítězná družstva získají titul „Přeborník jihočeského kraje pro
rok 2017“ a obdrží diplom, stejně jako družstva, která se umístí na 2. a 3.
místě.
V Českých Budějovicích 24. 11. 2016

1.
2.
3.

A - Y
B - X
C - Z

4. čtyřhra

5.
6.
7.

A - X
C - Y
B - Z

Pavel Hložek
předseda

Martin Duspiva
předseda STK

