Jihočeský krajský svaz stolního tenisu v Českých Budějovicích
vypisuje
přebor Jihočeského kraje ve stolním tenisu staršího žactva (1999 a mladší)
pro rok 2014
A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel: Z rozhodnutí JčKSST o.s. pověřen uspořádáním
Sokol České Budějovice
2. Datum uspořádání: neděle 27. 4. 2014
3. Místo: Sokolovna, Dobrovodská 69, České Budějovice – Suché Vrbné
(konečná MHD č. 9)
4. Ředitelství soutěže:
ředitel:
vrchní rozhodčí:
zástupce vrchního rozhodčího:
zdravotní zajištění:

Ladislav Havránek
Pavel Bakalář
Pavel Smolík
Poliklinika Jih

5. Přihlášky: Zašlou regionální svazy stolního tenisu do 23. 4. 2014 na
adresu:
Ladislav Havránek
mobil: 777 602 307 nebo e-mail: info@hav-bau.com
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.
B. Technická a ostatní ustanovení
8. Předpis: Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, podle Soutěžního řádu
stolního tenisu a podle ustanovení tohoto rozpisu.
9. Soutěžní disciplíny:

dvouhra st. žáků
dvouhra st. žákyň
čtyřhra st. žáků
čtyřhra st. žákyň
smíšená čtyřhra st. žáků

10. Systém soutěže: Dvouhra se hraje K.O. systémem na čtyři vítězné sady,
čtyřhra také K.O. systémem na tři vítězné sady. Hráči a
hráčky poražení v 1. kole dvouher se mohou přihlásit do
soutěže útěchy. Ve dvouhrách se bude hrát v obou
kategoriích o třetí místo na tři vítězné sady. Útěcha se
hraje také na tři vítězné sady.
11. Podmínky účasti: Přihlášky (včetně náhradníků) zasílají regionální svazy.
Nenominovaní hráči a hráčky mohou v případě zájmu
kontaktovat ředitele po uzávěrce přihlášek, a pokud nebude
naplněna kvóta, mohou po domluvě s ředitelem být dodatečně
nominováni. Pokud se po datu přihlášek závodník odhlásí, má
právo startu náhradník ze stejného regionu. Náhradník musí po
tomto datu řediteli svoji účast potvrdit. Při nenaplnění kvóty
turnaje na místě, mohou startovní listiny doplnit hráči
pořádajícího oddílu.
12. Kvóty závodníků:

st. žáci
st. žákyně

CK CB PT PI JH TA ST Celkem
11 15 2 2 6 6 6
48
9 6 1 2 1 4 1
24

13. Časový pořad:
7,30-8,30 hod.:
8,30-8,55 hod.:
9,00 hod.:

prezentace a kontrola dokladů
losování dvouher
zahájení přeboru

14. Rozhodčí: Rozhodčí z řad hráčů k jednotlivým zápasům určuje vrchní
rozhodčí nebo jeho zástupci.
15. Titul a ceny: Vítězové jednotlivých disciplín získají titul „Přeborník
jihočeského kraje pro rok 2014“ a obdrží medaili a diplom,
stejně jako závodníci, kteří se umístí na 2. a 3. místě.
Předání cen proběhne slavnostně po dohrání všech soutěží.
V Českých Budějovicích 8. 4. 2014
Jan Bauer v.r.
předseda JčKSST o.s.

Martin Duspiva
předseda STK

