
Krajský svaz stolního tenisu Olomouc z.s. 

komise mládeže  
v y p i s u j e 

 
 

SOUTĚŽE MLÁDEŽE PRO SEZÓNU 

2017/2018 
 

 
1. Řízení soutěže 

Soutěže řídí VV KSST Olomouc prostřednictvím své komise mládeže (KM). 

 

2. Pořadatel 

Pořadatelem krajských bodovacích turnajů mládeže (KBTM) a krajských přeborů (KP) budou oddíly 

(kluby) po dohodě s KM, popřípadě přímo KSST Olomouc z.s. 

 

3. Termíny 

Termíny KBTM a KP budou uvedeny v termínové listině na stránkách KSST Olomouc. Závazné začátky 

budou uvedeny v propozicích na KBTM a KP.  

 

4. Místo 

Hraje se ve schválených hracích místnostech pořadatelů. Hraje se povinně minimálně na šesti stolech 

(KBTM) v případě KP na čtyřech stolech, hrací prostor a vybavení musí odpovídat „Pravidlům stolního 

tenisu” a „Soutěžnímu řádu stolního tenisu”. Rozměry a osvětlení hracího prostoru určují „Pravidla stolního 

tenisu”. 

 

5. Účastníci 

       Vymezení věkových kategorií pro sezónu 2017-2018: 

 

       nejmladší žactvo         mladší žactvo               starší žactvo                     dorost                            

     1.1.2007 a mladší   1.1.2005 – 31.12.2006      1.1.2003 – 31.12.2004     1.1.2000 – 31.12.2002 

     

        

6. Přihlášky 

KBTM : Oddíly (kluby) přihlašují své hráče předsedovi KM (skupina A, B, C) a v místě konání                      

     KBTM (ostatní skupiny).  

 

KP :   

       Chlapci  

1. prvních 10 hráčů podle průběžného pořadí po 6. KBTM rozděleného do příslušných kategorií a 

mladších je nominováno automaticky (nejlepší 4 výsledky z KBTM – příklad: mladší žák může 

hrát KP dorostu, pokud si svoji účast vybojoval). 

2. každý RSST má možnost nominovat a přihlásit 2 hráče předsedovi KM (celkem 12). 

3. KM uděluje 2 hráčům divokou kartu. 

 

       Dívky - oddíly (kluby) přihlašují své hráčky předsedovi KM případně v místě konání KP. 

 
7. Losování 

Losování bude provedeno v místě konání KBTM a KP. 

 

8. Vklady (startovné) 

Startovné za každý KBTM 50,- Kč. Startovné zůstává pořadateli. 

 



9. Úhrada 

Hráči startují na náklady svých oddílů (klubů). 

 

10. Předpis 

Hraje se podle tohoto rozpisu, platného „Soutěžního řádu stolního tenisu“, „Pravidel stolního tenisu ČAST” 

a schválených změn. 

 

11. Systém soutěží 

Hraje se podle pravidel KM pro sezónu 2017/2018 a propozic KBTM a KP. Pravidla a jednotlivé propozice 

budou dostupné na stránkách KSST Olomouc. 

 

12. Podmínky 

KBTM a KP se mohou zúčastnit pouze registrovaní hráči stolního tenisu v registru ČAST, kteří mají 

zaplacen evidenční poplatek ve výši 100 Kč. V případě zjištění účasti neevidovaného hráče na KBTM a jeho 

následného nedoevidování do dalšího turnaje budou dosažené body za turnaj hráči anulovány, ostatní pořadí 

zůstává zachováno. Neevidovanému hráči nebude umožněno zúčastnit se dalšího KBTM. 

Trenéři, vedoucí, rodiče odpovídají za zdravotní způsobilost hráčů ke hře. 

 

13. Povinnosti pořadatelů 

Povinnosti určuje Soutěžní řád čl.336.  

Jsou povinni zajistit občerstvení pro hráče po celou dobu konání KBTM nebo KP.  

Odsouhlasí propozice turnaje s předsedou KM. 

Mají povinnost nahlásit předsedovi KM překážku v pořádání KBTM nebo KP.  

 

14. Odklady utkání 

KBTM nebo KP může být odložen či zrušen jen předsedou KM, případně rozhodnutím VV KSST Olomouc. 

 

15. Rozhodčí 

Vrchního rozhodčího KBTM a KP zajišťuje pořadatel, nutná rozhodcovská licence min „C“. 

Rozhodčí ke stolům zajišťuje vrchní rozhodčí (případně pořadatel se souhlasem vrchního rozhodčího).  

Vrchní rozhodčí je povinen zaslat výsledky KBTM nebo KP elektronicky (naskenované) včetně údajů o 

zahájení a ukončení jednotlivých divizí (základní skupiny a skupiny o pořadí) a množství stolů předsedovi 

KM do tří pracovních dnů po jejich ukončení (součástí budou i tabulky a pavouk). 

 

16. Míčky 

Schválené míčky ITTF (tříhvězdička). Skupiny A+B plastové míčky, ostatní skupiny podle rozhodnutí 

pořadatele. 

 

17. Námitky 

Námitky je možno podávat vrchnímu rozhodčímu na KBTM, KP. 

 

 

 

 
 

Dne 14. 9. 2017 

 

 Jiří Juřena v.r.       Pavel Prázdný v.r. 

     předseda KSST Olomouc z.s.                                                                 předseda KM KSST Olomouc z.s. 

 


