
Krajský svaz stolního tenisu Olomouc 

komise mládeže (KM) 
v y p i s u j e 

 
 

KRAJSKÉ PŘEBORY DRUŽSTEV 

STARŠIHO ŽACTVA PRO SEZÓNU 

2016/2017 
 

 

A - Všeobecná ustanovení 
 

1. Termín:  Neděle 18.12. 2016, prezence družstev do 8:30, začátek v 9:00 

 

2. Pořadatel:  SK Přerov 

 

3. Místo konání:  Petřivalského 1, Přerov 

 

4. Ředitel přeborů: Svatopluk Maděrka 

 

5. Rozhodčí:  Karel Kovář 

 

6. Přihlášky:  Zasílají nominované oddíly mailem na adresu pprazdny@alfanametal.cz. 

 

7. Občerstvení:  Bude zajištěno pořadatelem v místě přeborů. 

 

8. Úhrada nákladů: Zúčastněná družstva startují na vlastní náklady. 

 

B -  Technická a ostatní ustanovení 

 

9. Předpis:  Hraje se podle Pravidel ST, Soutěžního řádu ST, Rozpisu soutěží mládeže  

2016-2017 a tohoto rozpisu. 

 

10. Vypsané soutěže: Tříčlenná družstva starších žáků, dvoučlenná družstva starších žákyň. 

 

11. Systém soutěží:  Všechny jednotlivé zápasy se hrají na 3 vítězné sety. 

V I. stupni skupinový systém ve 2 skupinách, každé s každým. 

II. stupeň – do finálové skupiny postupují vždy první dvě družstva, 

vzájemné výsledky ze základní skupiny se započítávají. 

V případě malého počtu nominovaných/přihlášených družstev bude 

systém upraven. 

 

 

mailto:pprazdny@alfanametal.cz


12. Pořadí zápasů:  starší žáci   starší žákyně 

1. A - X   1. A - X 

2. B - Y   2. B - Y 

3. C - Z   3. čtyřhra 

4. A - Y   4. A - Y 

5. B - X   5. B – X 

 

 

Sestavy družstev jsou volné (bez ohledu na žebříčkové pořadí hráčů). 

Utkání končí dosažením 3. bodu jedním z družstev. 

 

13. Míčky:   JOOLA FLASH *** 

 

14. Nominace regionů: Každý RSST má právo nominovat jedno nominované družstvo a jedno 

    družstvo náhradní. KM z náhradních družstev udělí max. 2 divoké karty. 

 

15. Podmínky:  Krajských přeborů družstev staršího žactva se mohou zúčastnit pouze  

registrovaní hráči stolního tenisu v registru ČAST, kteří mají zaplacen 

evidenční poplatek ve výši 100 Kč, narozeni v roce 2002 a mladší.  Trenéři, 

vedoucí, rodiče odpovídají za zdravotní způsobilost hráčů ke hře. 

 

16. Tituly a postup:  Vítězná družstva získávají titul: „Přeborník Olomouckého kraje pro rok  

2016“ a právo postupu na Mistrovství ČR. Družstva na prvních třech místech 

získávají poháry a diplomy. 

  

 

 

 

 

 

 

V Nákle dne : 6.12.2016 

 

Pavel Prázdný 

předseda KM 


