KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
vypisuje

KRAJSKÝ PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ
kategorie muži/ženy
Všeobecná ustanovení:
1. Pořadatel:
z pověření KKSST oddíl stolního tenisu TJ LUBY
2. Termín:
sobota 20. ledna 2018
3. Místo:
tělocvična ZŠ Masarykova č. p. 195, Luby
4. Ředitelství:
ředitel přeboru – Tomáš Skála
hlavní rozhodčí – Mgr. Bohumil Řezáč
zástupce – Mgr. Michal Janský, Karel Duchoslav
5. Časový pořad: prezentace
08:00 – 08:30 h (muži)
09:30 – 10:00 h (ženy)
losování
08:30 – 09:15 h
10:00 – 10:30 h
zahájení
cca 09:30 h
cca 11:00 h
6. Přihlášky:
v místě konání během prezentace
Technická ustanovení:
7. Předpis:
hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu a ustanovení tohoto
rozpisu. Účastníci musí být na evidenčních seznamech, musí mít zaplaceny
evidenční poplatky ve stanovené výši a musí mít platnou registraci v registru
ČAST. Závodníci hrající v zahraničí se prokáží povolením (souhlasem) ČAST.
8. Soutěžní disciplíny:
a) dvouhra mužů
b) dvouhra žen
c) čtyřhra mužů
d) čtyřhra žen
e) smíšená čtyřhra
Podmínkou uskutečnění soutěží jsou tyto počty přihlášených:
- u soutěže dvouhra žen min. 6 hráček
- u soutěže čtyřhra žen min. 4 dvojice
- u soutěže smíšená čtyřhra min. 6 dvojic
9. Systém soutěže:
dvouhry – 1. stupeň skupinový, 2. stupeň vyřazovací
čtyřhry – vyřazovací
- případná změna systému je v pravomoci hlavního rozhodčího
- utkání o 3. místo se hraje v každé soutěži
10. Míčky:
hraje se plastovými míčky zn. KINGNIK *** bílé barvy
11. Stoly:
hraje se na stolech zn. DONIC WALDNER, barva ZELENÁ
12. Postup:
nominaci na Mistrovství České republiky provede VV KKSST na základě kvót
stanovených ČAST (v současné době není znám pořadatel ani kvóty)
13. Občerstvení: zajištěno po celou dobu turnaje formou bufetu
14. Zdravotní služba:
zajišťuje pořádající oddíl, případně ZZS KVK tísňová linka 155

15. Právo startu:

MUŽI:
Karlovarský okres – kvóta 13
Petrák, Tesař, Völgyesi, Kolář, Gerba, Čonka, Vysocký, Provazník Jiří, Svěrák,
Klůj, Brázda, Čáp st., Čáp ml.
Náhradníci: 1. Růžička 2. Řezáč 3. Zika 4. Vařejčka 5. Strnad
Sokolovský okres – kvóta 10
Plaček, Tomšík, Huleš, Noveský, Kruliš, Minář Marek, Choděra, Drahokoupil,
Minář Miloš, Liška
Náhradníci: 1. Niebauer 2. Nerad 3. Minář Ondřej 4. Svoboda
Chebský okres – kvóta 9
Hobl, Žák, Žaloudík, Gavlas Petr, Minařík, Špryňar, Jánský Radek, Urban,
Hryzák
Náhradníci: 1. Kopecký 2. Skála Tomáš st. 3. Kočárník 4. Pěnkava 5. Veinfurt
V případě, že bude mít některý z nominovaných hráčů zajištěn přímý postup
na MČR, zejména s ohledem na republikový nasazovací žebříček tzv. do 100.
místa, ztrácí automaticky právo startu na krajských přeborech. Uvedené bude
průběžně kontrolováno z důvodu oslovení náhradníků.
ŽENY:
Všechny ženy a dorostenky KV kraje, dále
1. – 7. pořadí z průběžného žebříčku starších žákyň KV kraje k 01.01.2018
V pravomoci hlavního rozhodčího je rovněž právo sloučení kategorií muži a
ženy v případě, že bude žen méně než 6, ovšem bez možnosti postupu žen do
vyřazovací části 2. stupně.

16. Náhradníci:

17. Ceny:
18. Rozhodčí:

19. Omluvy:

a) pro doplnění okresní kvóty se použijí náhradníci okresu podle uvedeného
pořadí v nominaci.
b) pro doplnění krajské kvóty 32 hráčů se použijí přítomní náhradníci všech 3
okresů podle krajského žebříčku 2016/2017. V případě shody rozhodne los.
První 3 v každé soutěži obdrží poháry, případně medaile a diplomy.
K jednotlivých zápasům budou hlavním rozhodčím případně jeho zástupcem
delegováni jednotliví rozhodčí z řad hráčů. V 1. stupni soutěže dvouher, tj. ve
skupinách, bude hlavním garantem jednotlivých zápasů v konkrétní skupině
první nasazený hráč.
V případě, že se nominovaný hráč nezúčastní krajských přeborů, je povinen
se omluvit předsedovi STK, který následně osloví náhradníka. Neomluvená
absence je sankcionována dle platného sazebníku pokut.

Zpracoval: Mgr. Jan Kořínek
předseda STK
korinek.jan@volny.cz

Schválil: Tomáš Skála
předseda VV KKSST

