
Krajský svaz stolního tenisu Olomouc 

komise mládeže (KM) 
v y p i s u j e 

 
 

KRAJSKÉ PŘEBORY STARŽÍHO ŽACTVA 

PRO SEZÓNU 2016/2017 
 

 

A - Všeobecná ustanovení 
 

1. Termín:  Sobota 4. 3. 2017, prezence do 8:30, začátek v 9:00. 

 

2. Pořadatel:  SK Přerov 

 

3. Místo konání:  Herna SK Přerov, Petřivalského 1 

 

4. Ředitel přeborů: Lukáš Valašík 

 

5. Rozhodčí:  Karel Kovář 

 

                                         rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje VR.  

 

6. Přihlášky:  Zasílají nominovaní hráči, případně regiony na adresu  

pprazdny@alfanametal.cz. 

 

7. Občerstvení:  Bude zajištěno pořadatelem v místě přeborů. 

 

8. Úhrada nákladů: Zúčastnění hráči startují na vlastní náklady 

 

B -  Technická a ostatní ustanovení 

 

9. Předpis:  Hraje se podle Pravidel ST, Soutěžního řádu ST, Rozpisu soutěží mládeže  

2016-2017 a tohoto rozpisu. 

 

10. Vypsané soutěže: Dvouhra starších žáků, čtyřhra starších žáků 

   Dvouhra starších žákyň, čtyřhra starších žákyň, smíšená čtyřhra 

 

11. Systém soutěží:  Všechny jednotlivé zápasy se hrají na 3 vítězné sety. 

Dvouhry – v  I. stupni skupinový systém každý s každým. 

Do II. stupně postupují první 2 hráči ze skupiny, následně vyřazovací 

systém na jednu porážku (pavouk). 

*  V případě malého množství dorostenek může být systém upraven 
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    Čtyřhry + Mix – vyřazovací systém na jednu porážku (pavouk) 

 

12. Míčky:                Joola FLASH *** 

 

13. Nasazení hráčů:  bude provedeno na základě přihlášek (republikový žebříček, bodové pořadí kraje) 

 

14. Nominace: chlapci prvních 10 hráčů podle průběžného pořadí po 6 KBTM (nejlepší 4 výsledky)  

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

   KM má právo udělit 2 divoké karty. 

   dívky oddíly přihlašují své hráčky předsedovi KM, případně v místě konaní KP 

  

15. Podmínky:  Krajských přeborů staršího žactva se mohou zúčastnit pouze registrovaní hráči  

stolního tenisu v registru ČAST, kteří mají zaplacen evidenční poplatek ve 

výši 100 Kč, narozeni v roce 2002 a mladší.  Trenéři, vedoucí, rodiče 

odpovídají za zdravotní způsobilost hráčů ke hře. 

 

16. Tituly a postup:  Vítězové dvouher získávají titul: „Přeborník Olomouckého kraje pro rok 

2016“ a právo postupu na Mistrovství ČR. Hráči na prvních třech místech 

získávají poháry a diplomy, v soutěžích čtyřher medaile a diplomy. 

  

 

 

 

 

 

 

V Nákle dne : 24.2.2017 

 

Pavel Prázdný 

předseda KM 


