
Regionální svaz stolního tenisu 
 

vypisuje 
 

Regionální přebory jednotlivců  juniorů a juniorek , mužů a žen pro rok 2013 
 
 
A.  Všeobecná ustanovení 
 
1. Pořadatel: RSST + TJ Neratovice 

 
2. Datum: 25. listopadu 2012 

 
3. Místo: sportovní hala v Neratovicích – herna stolního tenisu 

 
4. Ředitelství: Komisař: člen VV RSST Josef Čekal 

 Ředitel: člen VV RSST Jan Košatý 
 Vrchní rozhodčí: člen VV RSST Jiří Karas 
 Hlavní pořadatel: určí oddíl stolního tenisu TJ Neratovice 
 

5. Přihlášky: Budou se podávat v místě konání přeborů před zahájením 
 losování. Z důvodu přípravy nasazování hráčů, pošlete předběžné 
 přihlášky e-mailem na ředitele přeborů Jana Košatého. 
 

6. Losování: Bude provedeno před zahájením přeborů. Nasazení hráčů bude 
 provedeno podle žebříčku platného pro soutěžní ročník 2012/13. 
 

7. Úhrada: Všichni hráči startují na vlastní náklady/náklady svých oddílů (klubů) 
 
 

B. Technická ustanovení 
 
8. Předpis: Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, podle Soutěžního řádu 

 stolního tenisu, a podle ustanovení tohoto rozpisu. 
 

9. Soutěžní disciplíny: Dvouhra juniorů, dvouhra juniorek, čtyřhra juniorů, čtyřhra juniorek,  
  smíšená čtyřhra-junioři, dvouhra mužů, dvouhra žen, čtyřhra mužů,  
  čtyřhra žen, smíšená čtyřhra. 
 

10. Systém soutěží: Muži 
 dvouhry: dvoustupňový 
 1. stupeň – skupinový – dva nejlepší ve skupině postupují do 2 stupně 
 2. stupeň – vyřazovacím způsobem 
 Zápasy se hrají na tři vítězné sady. Finále se hraje na čtyři vítězné sady. 
 
 Junioři, juniorky a ženy 
 dvouhry: systém bude určen RSST dle počtu účastníků 
 čtyřhry : vyřazovací na tři vítězné sady. 
 



11. Podmínky účasti: Přeborů se mohou zúčastnit hráči - občané ČR registrovaní v oddílech 
 (klubech) regionu Mělník. 
 

12. Časový pořad: Kategorie junioři (do 21 let)  8.00 – 8.15 hod. – prezentace 
   8.15 – 8.30 hod. – losování 
   8.30 hod. zahájení soutěží 
 
 Kategorie dospělí 8.30 – 8.45 hod. – prezentace 
   8.45 – 9.15 hod. – losování 
   9.15 hod. zahájení soutěží 
 

13. Ceny: Hráči, kteří se umístí ve dvouhrách na 1 až 3 místě, obdrží diplom 
 a peněžité ceny. Podmínkou pro vyplacení peněžitých cen je minimální 
 účast dle Soutěžního řádu. Závodník, který nebude přítomen při vyhlášení 
 vítězů, ztrácí nárok na peněžitou odměnu. 


