Mladší žákyně hrají ve čtyřech skupinách po třech
hráčkách, ze kterých postoupí vždy první dvě do hlavní
soutěže. Ta se hraje K. O. systémem. Třetí hráčky ve
skupině hrají útěch K. O. systémem.

Jihočeský krajský svaz stolního tenisu v Českých Budějovicích
vypisuje
přebor Jihočeského kraje ve stolním tenisu mladšího žactva (2004 a mladší)
pro rok 2017

V obou kategoriích se hrají všechny zápasy na tři
vítězné sady z pěti. Čtyřhry a smíšené čtyřhry se hrají
na tři vítězné sety K. O. systémem. Při nenaplnění kvóty
se může systém turnaje měnit.

1. Pořadatel: Z rozhodnutí JčKSST o.s. pověřen uspořádáním
Sokol Strakonice
2. Datum uspořádání: sobota 8. 4. 2017
3. Místo: herna stolního tenisu – Sokolovna Strakonice, Na Stráži 340
4. Ředitelství soutěže:
ředitel:
vrchní rozhodčí:
zástupce vrchního rozhodčího:
hospodář:
zdravotní zajištění:

Jaroslav Požárek
Josef Jungvirt
Jaroslav Valíček
Jan Matějka
Nemocnice Strakonice

5. Přihlášky: Zašlou regionální svazy stolního tenisu včetně náhradníků do
středy 5. 4. 2017 do 12.00 na adresu:

11. Podmínky účasti: Přeboru se mohou zúčastnit pouze závodníci a
závodnice, kteří byli řádně přihlášeni regionálními svazy stolního
tenisu. V případě nenaplnění kvóty je možná nominace hráčů
z jiného okresu, pořadatel případně může v den konání přeboru
doplnit turnaj hráči domácího oddílu.
12. Míčky: Joola *** plastové
13. Kvóty závodníků:

ml. žáci
ml. žákyně

CK CB PT PI JH TA ST Celkem
5 5 5 2 1 5 1
24
3 1 2 1 1 1 3
12

Josef Jungvirt, e-mail: ocfortna@tiscali.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 ml. žáků
dvouhra ml. žákyň
čtyřhra ml. žáků
čtyřhra ml. žákyň
smíšená čtyřhra ml. žáků

10. Systém soutěže: Mladší žáci hrají v osmi skupinách po třech hráčích, ze
kterých postupují vždy první dva do hlavní soutěže. Ta
se hraje K. O. systémem. Hráči na posledních místech
ve skupině hrají útěchu K. O. systémem.

14. Časový pořad:
8,00-8,30 hod.:
8,30-8,55 hod.:
9,00 hod.:

prezentace a kontrola dokladů
losování dvouher
zahájení přeboru

15. Právo startu na MČR: Právo postupu na MČR má vítěz a vítězka KP.
Dalším kritériem pro nominaci je pořadí BTM k 10. 4. 2017.
16. Titul a ceny: Vítězové jednotlivých disciplín získají titul „Přeborník
Jihočeského kraje pro rok 2017“ a obdrží medaili a diplom,
stejně jako závodníci, kteří se umístí na 2. a 3. místě.
V Českých Budějovicích 23. 3. 2017
Pavel Hložek
předseda JčKSST o.s.

Martin Duspiva
předseda STK

