
Akce KSST Olomouc jsou podporovány ČAST a Olomouckým krajem 

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc z.s. 

ve spolupráci s SK Kolšov 

vypisuje 

 

KRAJSKÉ PŘEBORY MLÁDEŽE 

KATEGORIE U15 

 

Pořadatel:  SK Kolšov 

Herna:  Kolšov 160  (49°54'14.0"N, 16°56'45.8"E) 

 

Termín:  sobota  1. dubna 2023 

Ředitel turnaje:  Petr Honemann 

Vrchní rozhodčí:  Alois Dražný 

Zástupce VR:   Marek Balšánek 

 

Všeobecná a technická ustanovení 

 
Vypsané soutěže: Dvouhra žáků U15, dvouhra žákyň U15  
   Čtyřhra žáků U15, čtyřhra žákyň U15, smíšená čtyřhra 
 
Systém soutěží: Dvouhra - dvoustupňový – v I. stupni skupinový, každý s každým.                    

Do II. stupně postupují první 2 hráči skupiny, následně vyřazovací systém na 
jednu porážku. (pavouk). 
Čtyřhra – vyřazovací systém na jednu porážku (pavouk) 
 Všechny jednotlivé zápasy se hrají na 3 vítězné sety. 

 
Předpis: Hraje se podle pravidel stolního tenisu a soutěžního řádu. 
 
Harmonogram:  Prezence 8:15- 8:45, zahájení 9:15 
       
Přihlášky: se podávají prostřednictvím centrálního registru ČAST na adrese: 

https://registr.ping-pong.cz v menu KLUB/TURNAJE. Případně na mail: 
pprazdny@centrum.cz, tel. 603 801 961 do středy 29. března 2023 

 

https://mapy.cz/?source=coor&id=16.946055555556,49.903888888889
https://registr.ping-pong.cz/
mailto:pprazdny@centrum.cz


Akce KSST Olomouc jsou podporovány ČAST a Olomouckým krajem 

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc z.s. 

ve spolupráci s SK Kolšov 

vypisuje 

 

KRAJSKÉ PŘEBORY MLÁDEŽE 

KATEGORIE U15 

 
Nominace: Chlapci – prvních 10 hráčů nominovaných KSST. Každý regionální svaz má 

právo nominovat 2 hráče přímo + náhradníky. (Buď přímo v registru nebo ve 
spolupráci s předsedou KM). KM KSST má následně možnost nominovat 
formou divoké karty další hráče do maximálního počtu 24 hráčů. 

 
Dívky – prvních 10 hráček nominovaných KSST. Každý regionální svaz má 
právo nominovat 1 hráčku + náhradnice. KM KSST má následně možnost 
nominovat hráčky do maximálního počtu 16 hráček. 
 
Nominace regionů možné do 24.3.2023 předsedovi KM KSST. 

 
Nasazení hráčů: Bude provedeno na základě přihlášek dle průběžného pořadí kategorie se 

zohledněním republikového žebříčku. Nasazení, rozmístění nasazených a 
losování tříděním se řídí čl. 140 SŘ. 

 
Tituly: Vítězové získávají titul: „Přeborník Olomouckého kraje pro rok 2022“. Hráči 

na prvních třech místech získávají poháry a diplomy, v soutěžích čtyřher 
medaile a diplomy. 

 
Nominace na MČR: Podle konečného žebříčku kategorie U15. V případě přímé nominace hráčů 

na MČR právo nominace připadá na další hráče dle konečného pořadí. 
 
Podmínky: Krajských přeborů mládeže se mohou zúčastnit pouze registrovaní hráči 

stolního tenisu v registru ČAST, kteří mají zaplacen evidenční poplatek ve výši 
150 Kč za sezónu 2022/23. 

 
 Trenéři, vedoucí, rodiče odpovídají za zdravotní způsobilost hráčů ke hře. 
 
Míčky:   Joola Prime   
 
 
Občerstvení:  Zajištěno v místě konání turnaje. 
 
 
Případné dotazy: předseda KM Pavel Prázdný (pprazdny@centrum.cz, 603 801 961). 
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