
 

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc z.s. 

ve spolupráci s TJ Sokol Čechovice 

vypisuje 

 

KRAJSKÉ PŘEBORY MLÁDEŽE 

KATEGORIE U17 

 

Pořadatel:  TJ Sokol Čechovice 

Herna:  Čechovická 270/55, Prostějov 

   vstup do herny pouze v přezůvkách 

 

Termín:  neděle 10. dubna 2022 

Ředitel turnaje:  Pavel Šťastný 

Vrchní rozhodčí:  Ing. Petr Kolík 

 

Všeobecná a technická ustanovení 

 
Vypsané soutěže: Dvouhra dorostenců U17, dvouhra dorostenek U79  
   Čtyřhra dorostenců U17, čtyřhra dorostenek U17, 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 6. dubna 2022. Po termínu 
přes uvedený kontakt. 

 

https://registr.ping-pong.cz/
mailto:pprazdny@centrum.cz


 

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc z.s. 

ve spolupráci s TJ Sokol Čechovice 

vypisuje 

 

KRAJSKÉ PŘEBORY MLÁDEŽE 

KATEGORIE U17 

 
 
 
 
Nominace: Chlapci – prvních 10 hráčů kategorie podle bodového pořadí po 6 KBTM. 

Každý regionální svaz má právo nominovat 2 hráče přímo + náhradníky. 
Regionální nominace zaslat do 1. dubna 2022 předsedovi KM KSST. 
KM KSST má následně možnost nominovat formou divoké karty další hráče 
do maximálního počtu 24 hráčů. 

   Dívky – bez omezení. 
 

Upozornění – nominace není přihláškou, stav přihlášení a odhlášení 
nominovaných hráčů na https://registr.ping-pong.cz/htm/turnaje/  

 
Nasazení hráčů: Bude provedeno na základě přihlášek. (Republikový nasazovací žebříček + 

bodové pořadí po 6 KBTM) 
 
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 žebříčku kategorie U17 po 6 KBTM a KP. 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 2021/22. 

 
 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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