PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Vy p i su j e
přebor Plzeňského kraje ve stolním tenisu družstev pro sezónu 2016/2017

- mladší žactvo
1. Pořadatel

: z pověření VV PKSST byl uspořádáním pověřen oddíl st. tenisu TJ Union Plzeň.

2. Termín

:

3. Místo konání

: herna TJ Union Plzeň, Radčická ul., Plzeň

4. Vrchní rozhodčí

: Pinta Petr

5. Úhrada

: účastníci startují na náklady svého oddílu.

6. Systém soutěže

: skupinový, utkání družstev ml. žáků se hrají na max. 7 zápasů v tomto
1. A1 - B2
3. A3 - B3
5. A1 - B1
7. A2 - B3
2. A2 - B1
4. Čtyřhra
6. A3 - B2
Nejvýše zařazení hráči na soupisce budou A1, resp. B1. Utkání končí dosažením 4
(čtvrtého) vítězného bodu.

neděle 26. února 2017

zástupce - Kirchman Ondřej

Utkání družstev ml. žákyň se hrají na max. 5 zápasů v tomto pořadí:
1. Čtyřhra
2. A - X
4. A - Y
3. B - Y
5. B - X
Utkání končí dosažením 3 (třetího) vítězného bodu.
7. Časový pořad

: prezentace
zahájení

8. Míčky

: plastové Joola *** - bílé.

9. Startují

: 3 čl. družstva ml. žáků a 2 čl. družstva ml. žákyň. Přihlášeni mohou být závodníci a
závodnice uvedení v registru ČAST, kteří mají uhrazen registrační poplatek ve výši
100,-Kč za období od 1.7.16 do 30.6.17. Oprávněnost jejich startu bude dodatečně
zkontrolována KM a KK PKSST. Při startu více družstev z jednoho oddílu se družstva
prokáží soupiskou.

10. Přihlášky

: oddíly přihlásí družstva ml. žáků a ml. žákyň do čtvrtka 23.2.2017 do 20:00 hod.
na e-mailovou adresu předsedy KM: p.pinta@seznam.cz

11. Titul a ceny

: vítězové získávají titul „Přeborník Plzeňského kraje“ ve stolním tenisu pro rok
2016/17, pohár a diplom. Družstva na druhém a třetím místě obdrží diplomy.

- do 8.30 hod.
- v 8.45 hod.

V Plzni dne 15. února 2017

Ing. Miroslav Panský
předseda PKSST

Kůs Milan
sekretář PKSST

Pinta Petr
komise mládeže

