Jihočeský krajský svaz stolního tenisu vypisuje
přebor Jihočeského kraje ve stolním tenisu dospělých
pro rok 2019
1. Pořadatel: Z rozhodnutí JčKSST pověřen uspořádáním
SK Pedagog Č. Budějovice
2. Datum uspořádání: sobota 19. ledna 2019
3. Místo: herna stolního tenisu SK Pedagog Č. Budějovice, Branišovská 36
4. Ředitelství soutěže:
ředitel:
Vrchní rozhodčích:

Pavel Kortus st.
Jaroslava Tenglová

5. Přihlášky: Dvacet hráčů + náhradníci ze žebříčku se přihlašují individuálně.
Zbývající hráče přihlašují regionální svazy (včetně náhradníků za daný okres)
v počtu dle kvót uvedených v propozicích do středy 16. 1. 2019 na adresu
pavelkortus@seznam.cz . Ženy se přihlašují individuálně do stejného termínu.
V případě, že by se přihlásily méně než 3 ženy, pořadatel tyto hráčky
informuje o zrušení soutěže.
6. Losování: Před turnajem v místě konání
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 mužů, dvouhra žen, čtyřhra mužů, podle počtu přihlášených čtyřhra
žen, podle počtu přihlášených smíšená čtyřhra (rozhodne ředitelství turnaje
na místě).
10. Právo účasti: prvních 20 hráčů z krajského žebříčku má účast jistou, dalších
16 hráčů podle postupových kvót pro jednotlivé okresy:
ST 4, ostatní okresy (PT, CK, CB, JH, TA, PI) po 2, celkem 16
Celkem 36 hráčů. Ženy startují bez omezení. V případě nenaplnění kvóty
budou na turnaj nominováni náhradníci dle krajského žebříčku.

11. Podmínky účasti: Přeboru se mohou zúčastnit pouze závodníci, kteří mají
právo startu a budou řádně přihlášeni. Všichni startující musejí být v registru.
Neomluvená účast přihlášeného závodníka bude trestána pokutou 200,-Kč.
12. Systém soutěže:
Muži:
36 účastníků - tříčlenné skupiny, na tři vítězné sety, postupuje pouze vítěz.
Následně pavouk K.O. systémem na čtyři vítězné sety.
Ženy:
Počet účastnic do 5 – skupinově každá s každou na tři vítězné sety
Počet účastnic 6 až 8 – tříčlenné (případně čtyřčlenné) skupiny, na tři vítězné
sety, postupují první dvě do semifinále, finále pak na čtyři vítězné sety.
Počet účastnic 9 až 11 - tříčlenné (případně čtyřčlenné) skupiny na tři vítězné
sety, poustupuje pouze vítězka do finálové skupiny na čtyři vítězné sety.
Počet účastnic 12 – tříčlenné skupiny, postupují pouze vítězky do semifinále,
které už bude na čtyři vítězné sety.
Počet účastnic 13 a více – K.O. systém na čtyři vítězné sety.
Čtyřhry a případné mixy se hrají K.O. systémem na tři vítězné sety.
13. Časový pořad:
8.00 – 8.30 Prezentace
8.30 – 9.00 Losování
9.00 Zahájení turnaje
14. Míčky: Joola Flash *** - plastové – zajistí pořadatel
15. Rozhodčí: Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí nebo jeho
zástupci z řad hráčů. Odmítnutí řízení zápasu bude disciplinárně trestáno.
16. Titul a ceny: Vítěz získá titul „Přeborník Jihočeského kraje pro rok 2019“
a obdrží pohár, stejně jako ostatní hráči, kteří se umístí na 2. a 3. místě.
Ve čtyřhrách obdrží hráči a hráčky na 1. – 3. místě medaile.
17. Občerstvení: Zajištěno v budově SK Pedagog
18. Bodové hodnocení krajského přeboru:
20 bodů: od 13. místa
19. Postupy na MČR:

30 bodů: 5. – 12.
Kvóta pro muže: 4

40 bodů: 1. – 4.

Kvóta pro ženy: 2

20. Hráči dle žebříčku s právem účasti:
Michal Vávra
Pavel Kortus ml.
Jan Duspiva
Petr Leština
Petr Kaštánek
Jakub Slapnička
Miroslav Bauer
Pavel Krlín
Karel Urban
Jakub Kašparů
Ondřej Doležal
Petr Krahulec
Jiří Leština
Igor Smola

Milan Zaunmüller
Filip Korbel ml.
Filip Kortus
Tomáš Borovka
Marek Šimek
Miloslav Mádr

Náhradníci dle žebříčku:
1. Lukáš Heinzl
2. Michal Brožek
3. Jiří Alexa
4. Otakar Fiala
5. Filip Hubáček
6. Adam Končal
V Českých Budějovicích 7.1.2019
Pavel Hložek
předseda JčKSST

Martin Duspiva
předseda STK

