KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
VYPISUJE

Krajský přebor družstev

staršího žactva

A. Všeobecná ustanovení :
1. Pořadatel :

z pověření KKSST oddíl stolního tenisu TJ Batesta Chodov

2. Datum :
3. Místo :
4. Časový pořad :

neděle

5. Rozhodčí :
6. Přihlášky :

4. 3. 2018

Tělocvična ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738
prezentace 8.00 – 8.30 hod.
zahájení
9.00 hod.
vrchní rozhodčí – Mgr. Jan Kořínek
nutno nahlásit předem do 2.3.2018 – 18,00 h. na tel.777906037
nebo e-mailem na adresu korinek.jan@volny.cz
Minimální počet přihlášených družstev je 3 družstva chlapců a
3 družstva dívek. O případném zrušení soutěže je povinen
informovat přihlášené pořadatel.

B. Technická ustanovení :
7. Soupisky :
.
8. Předpis :

9. Soutěžní disciplíny :
10. Systém soutěže :

každé z přihlášených družstev musí mít vyhotovenu soupisku !!!
( pořadí závodníků dle aktuálního žebříčku staršího žactva
v sezóně 2017 – 2018 ! )
hraje se podle Pravidel stol. tenisu , SŘ stol. tenisu a podle ustanovení
tohoto rozpisu. Startují hráči a hráčky nar. 2003 a mladší s platnou
registrací v registru ČAST.
tříčlenná družstva starších žáků
dvoučlenná družstva starších žákyň
skupinový , vrchní rozhodčí má právo na změnu systému soutěží
v závislosti na prezentaci. Družstva žáků hrají v utkání max. 7 zápasů ,
utkání končí dosažením čtvrtého bodu. Žákyně hrají max. 5 zápasů ,
utkání končí dosažením třetího bodu. Závazné pořadí zápasů :
žáci : A1 – B2
žákyně : A1 – X2
A2 – B1
A2 – X1
A3 – B3
čtyřhra
čtyřhra
A1 – X1
A1 – B1
A2 – X2
A3 – B2
A2 – B3
Rozlosování do A, B, resp. do A, X, je dáno postavením ze soupisek.

11. Míčky :

hraje se plast. míčky Kingnik *** , bílé barvy – dodá KKSST

12. Právo startu :

z každého oddílu maximálně dvě družstva žáků a dvě družstva žákyň

13. Postup :

vítězové postupují na MČR družstev SŽ (Ostrava 2. 6. 2018)

14. Občerstvení :

formou bufetu přímo v areálu tělocvičny

Mgr. Bohumil Řezáč,
komise mládeže

Tomáš Skála
předseda KKSST

