KRAJSKÉ PŘEBORY JEDNOTLIVCŮ MUŽŮ A ŽEN
VE STOLNÍM TENISE 2021/2022
www.stcstolnitenis.cz
1. Pořadatel
STSST + SKST Vlašim
2. Datum
22. ledna 2022
3. Místo
Sportovní hala Vlašim, Sportovní 1570, Vlašim 258 01
4. Ředitelství
Ředitel: Mgr. Luboš Pěnkava
Vrchní rozhodčí: RNDr. Vladimír Kulich
Zástupce vrchního rozhodčího: Ing. Tomáš Nekola
5. Přihlášky, ubytování
Přihlášky do 19. ledna 2022 na e-mail predseda@stcstolnitenis.cz. V přihlášce hráč uvede i mobilní
číslo. V případě, že nebude hráč (hráčka) přihlášen(a), může být vzat(a) do dvouher pouze tehdy,
když by neměl(a) být nasazen(a) přímo do 2. stupně.
Zájemci o ubytování z 21. na 22. ledna 2022 se mohou hlásit tel. č. 725 119 858 nebo na e-mail:
l.penkava@seznam.cz (min. 10 dní předem).
6. Losování
Bude provedeno před zahájením přeborů. Nasazení bude provedeno podle nasazovacích žebříčků
mužů i žen platných k 1.1.2022 a pro hráče a hráčky startující v zahraničí a hráčky startující v
krajských soutěžích mužů bude zařazení na žebříček provedeno výkonným výborem STSST v místě
konání přeborů. Losování proběhne prostřednictvím PC.
7. Úhrada
Všichni hráči startují na vlastní náklady, příp. na náklady svých oddílů (klubů).
8. Občerstvení
Bude zajištěno pořadatelem.
9. Předpis
Hraje se podle pravidel ST, soutěžního řádu ST a podle ustanovení tohoto rozpisu. Hraje se s míčky
značky Joola Prime, plast, bílá.
10. Soutěžní disciplíny
Dvouhra mužů, dvouhra žen, čtyřhra mužů, čtyřhra žen, smíšená čtyřhra

11. Systém soutěží
Muži
Dvouhra: dvoustupňový
1. stupeň – 8 nejvýše nasazených hráčů postoupí přímo do 2. stupně. Ostatní hráči budou rozděleni
do čtyřčlenných (příp. tříčlenných) skupin. Z každé skupiny budou postupovat 2 hráči. Zápasy se
hrají na tři vítězné sady.
2. stupeň – max. 64 účastníků bude hrát vyřazovacím způsobem. Hraje se do osmifinále na tři
vítězné sady a od čtvrtfinále na čtyři vítězné sady.
Při počtu hráčů nad 120 rozhodne o systému VV STSST.
Čtyřhra: vyřazovací na tři vítězné sady
Ženy
Dvouhra: systém bude určen VV STSST dle počtu účastnic
Čtyřhra: vyřazovací na tři vítězné sady
Systém soutěží může být upraven na základě aktuální epidemiologické situace a na základě
vládních nařízení.
12. Podmínky účasti
Přeborů se mohou zúčastnit (při dodržení dalších podmínek) hráči-občané ČR registrovaní v
oddílech (klubech) Středočeského kraje. Hráči se při prezentaci prokáží v souladu se SŘ.
Podmínky účasti mohou být upraveny na základě aktuální epidemiologické situace a na
základě vládních nařízení.
13. Časový pořad
7:45 - 8:30 … prezentace
8:30 - 8:55 … losování
od 9:00 … zahájení soutěže
14. Ceny
Dvouhra: 1.-3. místo - poháry, medaile, diplomy
Čtyřhra: 1. místo - poháry, medaile, diplomy, 2., 3. místo - medaile, diplomy
Ceny budou předány po ukončení přeborů při oficiálním vyhlášení vítězů
15. Přeborníci Středočeského kraje ve stolním tenise 2019/2020
Dvouhra mužů: Voříšek Tomáš (TTC Fortuna Passau)
Dvouhra žen: Pisárová Kateřina (KST Rakovník)
Čtyřhra mužů: Macela Petr, Postelt Tomáš (TJ AŠ Mladá Boleslav)
Čtyřhra žen: Sobková Martina, Pisárová Kateřina (TJ Sokol Králův Dvůr, KST Rakovník)
Smíšená čtyřhra: Pisárová Kateřina, Vaculovič Libor (KST Rakovník, TJ Sadská)
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