
 

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc z.s. 

ve spolupráci s  TJ Granitol Moravský Beroun 

vypisuje 

 

KRAJSKÉ PŘEBORY MLÁDEŽE 2021  
(nominační turnaj na MČR 2021) 

 

Pořadatel:  TJ Granitol Moravský Beroun 

Herna:  Medvěd Aréna, Opavská 653, Moravský Beroun 

  

Termín:  sobota 28. srpna 2021 

 

Ředitel turnaje:  Roman Glück   

Vrchní rozhodčí:  Ota Slavík 

Zástupce v.r.:  Lenka Slavíková 

 

Všeobecná a technická ustanovení 

 
Vypsané soutěže: Dvouhra nejmladších žáků, dvouhra nejmladších žákyň – 1. 1. 2010 a mladší 
   Dvouhra mladších žáků, dvouhra mladších žákyň – 1. 1. 2008 a mladší 
   Dvouhra starších žáků, dvouhra starších žákyň – 1. 1. 2006 a mladší 
   Dvouhra dorostenců, dvouhra dorostenek – 1. 1. 2003 a mladší 
 
Systém soutěží: Dvoustupňový – v I. stupni skupinový, každý s každým. Do II. stupně 

postupují první 2 hráči skupiny, následně vyřazovací systém na jednu 
porážku. (pavouk). Poražení semifinalisté z důvodu možné nominace na MČR 
dohrávají utkání o 3. místo. V případě malého počtu hráčů může být systém 
upraven.  Každý hráč může hrát max. 2 věkové kategorie. 
Všechny jednotlivé zápasy se hrají na 3 vítězné sety. 

 
Předpis: Hraje se podle pravidel stolního tenisu a soutěžního řádu. 
 
Harmonogram:  Mladší žactvo a dorost – prezence 8:15- 8:45, zahájení 9:15 
   Nejmladší a straší žactvo – prezence 12:15 – 12:45, zahájení 13:15. 
    
Přihlášky: Zasílají nominovaní hráči, případně regionální svazy na mail: 

pprazdny@centrum.cz, případně na tel. 603 801 961 do neděle 22. srpna 
2021. 
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Krajský svaz stolního tenisu Olomouc z.s. 

ve spolupráci s  TJ Granitol Moravský Beroun 

vypisuje 

 

KRAJSKÉ PŘEBORY MLÁDEŽE 2021  
(nominační turnaj na MČR 2021) 

 
Nominace: Chlapci – prvních 12 hráčů kategorie podle nominace KM KSST. Každý 

regionální svaz má právo nominovat 3 hráče (celkem 18). KM KSST má 
následně možnost nominovat formou divoké karty další hráče do 
maximálního počtu 32 hráčů. 

   Dívky – bez omezení. 
 
Nasazení hráčů: Bude provedeno na základě přihlášek. (Republikový nasazovací žebříček 

z 31.8.2020 + Výchozí nasazení do sezóny 2020/21) 
 
Tituly: Vítězové získávají titul: „Přeborník Olomouckého kraje pro rok 2021“. Hráči 

na prvních třech místech získávají poháry a diplomy.  
 
Nominace na MČR: Vítězové jednotlivých kategorií získávají právo účasti na Mistrovství ČR 

dané kategorie, které se uskuteční koncem září 2021. Platí od kategorie 
mladšího žactva. 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 2020/21, případně pro sezónu 2021/22. 

 Trenéři, vedoucí, rodiče odpovídají za zdravotní způsobilost hráčů ke hře. 
 
Míčky:   Joola Flash ***   
 
Opatření proti šíření Covid-19:   

Všichni účastníci se pro vstup do haly musí prokázat očkováním (stačí i 1 
dávka po 22 dnech) nebo potvrzením o prodělání Covidu před méně než 180 
dny nebo platným negativním testem (platnost PCR testu 7 dní, platnost 
antigenního testu 3 dny – kromě vyplnění formuláře, viz příloha, 
doporučujeme absolvovat oficiální antigenní či PCR test). Pro vnitřní prostory 
mimo prostor stolů platí povinnost mít po celou dobu turnaje 
roušku/respirátor. 

   Uvedená opatření se mohou v čase měnit. 
 
Občerstvení:  Zajištěno v místě konání turnaje. 
 
Upozornění:  Celá sportovní hala včetně plochy je pod kamerovým systémem. 
 
Případné dotazy: předseda KM Pavel Prázdný (pprazdny@centrum.cz, 603 801 961). 
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