Jihočeský krajský svaz stolního tenisu
vypisuje
přebor Jihočeského kraje ve stolním tenisu družstev ml. žactva (2006 a mladší)
pro rok 2019

Utkání družstev mladších žákyň se hraje podle článku 319 Soutěžního řádu
maximálně na 5 zápasů (končí při dosažení 3. vítězného zápasu jedním ze
soupeřů) v tomto závazném pořadí:

1. Pořadatel: SK Pedagog České Budějovice

1.
2.

3. čtyřhra

A - X
B - Y

4.
5.

A - Y
B - X

2. Datum uspořádání: sobota 2. 3. 2019
V případě účasti nejvýše pěti družstev budou hrát družstva v jedné skupině
každý s každým o konečné pořadí. V případě účasti šesti až osmi družstev
se bude hrát ve dvou skupinách každý s každým s tím, že vítězové skupin se
utkají ve finále o první místo. Družstva ve skupinách na druhém místě
odehrají utkání o konečné 3. místo. V případě účasti 9 družstev se bude hrát
ve třech tříčlenných skupinách, z nichž vítězové postoupí do finálové skupiny.

3. Místo: Herna stolního tenisu SK Pedagog, Branišovská 36, Č. Budějovice
4. Ředitelství soutěže:
ředitel:
vrchní rozhodčí:

Pavel Kortus
Pavel Kortus ml.

5. Přihlášky: Zašlou reg. svazy stolního tenisu včetně náhradníků do 27. 2. 2019
na adresu: Pavel Kortus (602649297) – email: pavelkortus@seznam.cz.

Nasazení hráčů na jednotlivá místa je volné. Do skupin budou nasazena
družstva podle součtu umístění na aktuálním nasazovacím žebříčku
prezentovaných závodníků. Do skupiny se nasazuje vždy jedno družstvo,
ostatní družstva se do skupin dolosují.

6. Losování: V místě konání přeboru před zahájením soutěží.
7. Občerstvení: Formou bufetu v přízemí SK Pedagog.
8. Úhrada nákladů: JčKSST hradí náklady na technicko-organizační uspořádání
přeboru. Ostatní náklady hradí svým závodníkům vysílající oddíly (kluby)
stolního tenisu.
9. Předpis: Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, podle Soutěžního řádu
stolního tenisu a podle ustanovení tohoto rozpisu.

13. Kvóty a podmínky účasti:
Ml. žáci – okresy Český Krumlov a České Budějovice 2 družstva, ostatní
okresy 1 družstvo
Ml. žákyně – okres Strakonice 2 družstva, ostatní okresy 1 družstvo
Družstva se musí přihlásit prostřednictvím svých regionálních svazů a
prezentovat se v době stanovené tímto rozpisem, jinak nebudou zařazena
do losování.
14.

10. Míčky: *** Joola plastové
11. Soutěžní disciplíny:

tříčlenná družstva ml. žáků
dvoučlenná družstva ml. žákyň

12. Systém soutěže: Utkání družstev mladších žáků se hraje podle článku 318.02
Soutěžního řádu maximálně na 7 zápasů (končí při dosažení 4. vítězného
zápasu jedním ze soupeřů) v tomto závazném pořadí:
1.
2.
3.

A - Y
B - X
C - Z

4. čtyřhra

5.
6.
7.

A - X
C - Y
B - Z

Časový pořad:
8.00 – 8.30 hod.:
8.30 – 8.40 hod.:
8.45 hod.:

prezentace a kontrola dokladů
losování
nástup družstev, zahájení přeboru

15. Titul a ceny: Vítězná družstva získají titul „Přeborník Jihočeského kraje pro
rok 2019“ a obdrží medaile, stejně jako družstva, která se umístí na 2. a 3.
místě.
V Českých Budějovicích 15. 2. 2019
Pavel Hložek
předseda

Martin Duspiva
předseda STK

