
Akce KSST Olomouc jsou podporovány ČAST a Olomouckým krajem 

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc z.s. 

ve spolupráci s ZH Hnojice 

pořádá 

KRAJSKÉ PŘEBORY DRUŽSTEV 

MLÁDEŽE KATEGORIE U19 + U15 

  

Pořadatel:  Základna Hnoyland Hnojice  

Herna:  Sokolovna Hnojice č. 179 

Termín:  sobota 25. 3. 2023 kategorie U19 

   neděle 26. 3. 2023 kategorie U15 

Ředitel turnaje:  David Zuština 

Vrchní rozhodčí:  Lenka Coufalová  

Rozhodčí:  Igor Coufal, Zdeněk Rabenseifner 

 

Všeobecná a technická ustanovení 

 
Harmonogram:  Prezence družstev, nahlášení sestav 8:15 – 8:45, zahájení 9:15   
    
Přihlášky: Přihlášky všech družstev (možno více družstev za oddíl) se zasílají na mail: 

pprazdny@centrum.cz, tel. 603 801 961 do středy 22. března 2023.  

Soutěže:  Tříčlenná družstva chlapců, dvoučlenná družstva dívek  

Systém soutěže: Bude stanoven na základě počtu přihlášených družstev jednotlivých kategorií, 

předpoklad je systém dvoustupňový, včetně zápasů o konečné pořadí. 

Pořadí zápasů: chlapci   dívky 

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

V každém utkání je možno po odehrání první série dvouher (všichni hráči 

odehráli jednu dvouhru) kdykoliv v dalším průběhu utkání vystřídat jednoho 

hráče základní soupisky náhradníkem. Utkání končí dosažením 3. vítězného 

bodu jedním z družstev, dle pořadí zápasů. V případě účasti více družstev 

oddílu je nutno při prezenci závazně nahlásit soupisky jednotlivých družstev. 

Nasazení: Nasazení družstev bude provedeno podle součtu umístění prezentovaných 

hráčů základu družstva na průběžném žebříčku daných kategorií k datu 

ukončení přihlášek. 

Předpisy: Hraje se dle „Rozpisu soutěží mládeže 2022-2023“, platných pravidel ST a 

soutěžního řádu ST 

Míčky:   Joola Prime 

Podmínky: Krajských přeborů družstev se mohou zúčastnit pouze registrovaní hráči 

stolního tenisu narozeni v roce 2004 a mladší. Trenéři, vedoucí odpovídají za 

zdravotní způsobilost hráčů ke hře. 

Tituly a postup: Vítězná družstva získávají titul Přeborník Olomouckého kraje pro rok 2023 a 

právo postupu na Mistrovství ČR, Družstva na prvních třech místech získávají 

poháry.  

 V případě přihlášení pouze jednoho družstva do vypsané kategorie, získává 

dané mužstvo automaticky právo nominace na MČR dané kategorie 

Občerstvení: Zajištěno v místě konání turnaje 

Případné dotazy: předseda KM Pavel Prázdný (pprazdny@centrum.cz, 603 801 961) 
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