
Regionální svaz stolního tenisu 

 

vypisuje 

 

Regionální přebory jednotlivců mládeže a dospělích pro rok 2018/2019 

A. Všeobecná ustanovení 

• Pořadatel RSST + TJ Neratovice 

• Datum neděle 17. března 2019 

• Místo sportovní hala TJ Neratovice 

• Ředitelství  Komisař:  mládež - člen VV RSST - Alena Ovsenáková 

dospělí - člen VV RSST – Josef Čekal 

Ředitel: člen VV RSST Pavel Kovařík 

Vrchní rozhodčí:  člen VV RSST Jan Košatý 

Hlavní pořadatel: určí pořádající oddíl stolního tenisu TJ Neratovice 

• Přihlášky - Budou se podávat v místě konání přeborů před zahájením losování. 

• Losování -  Bude provedeno před zahájením přeborů. Nasazení hráčů se provede podle 

  žebříčku platného pro soutěžní ročník 2018/2019  

• Úhrada - Všichni hráči startují na vlastní náklady, příp. na náklady svých oddílů ( klubů ) 

• Občerstvení – Po dobu konání přeborů bude zajištěn teplý bufet (toasty, klobásy, párek 

  v rohlíku, nealkoholické nápoje) 

 

 

B. Technická ustanovení 

• Předpis - Hraje se podle pravidel stolního tenisu, podle Soutěžního řádu stolního tenisu a 

 podle ustanovení tohoto rozpisu 

• Soutěžní disciplíny - mládež: nejmladší žactvo, mladší žactvo, starší žactvo, dorost 

dospělí: junioři, juniorky, muži, ženy 

• Systém soutěží muži 

dvouhry: dvoustupňový 

1. stupeň - skupinový – dva nejlepší ve skupině postupují do 2 stupně 

2. stupeň – vyřazovacím způsobem 

čtyřhry: vyřazovací způsob 

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 

• Podmínky účasti - Přeborů se mohou zúčastnit hráči – občané ČR registrovaní v oddílech 

( klubech) regionu Mělník. 



• Časový pořad 

8.00 – 8.30 hod. – prezentace nejmladšího a staršího žactva 

8.30 - 9.00 hod. - losování 

9.00 hod. zahájení soutěží 

 

9.30 – 10.00 hod. – prezentace mužů, žen, juniorů a juniorek 

10.00 – 10.30 hod. – losování 

10.30 hod. zahájení soutěží 

 

13.30 – 13.45 - prezentace mladšího žactva  a dorostu 

13.45 – 14.00 hod. losování 

14.00 hod. zahájení soutěží 

• Připomínka   

Žáci a žákyně hrají dohromady. Muži a ženy zvlášť pokud budou min. ( dle SŘ čl. 202.01 

6 závodníků nebo 3 dvojice min. ze dvou oddílů, jinak hrají dohromady.)V případě 

menší účasti se některé disciplíny neuskuteční. 

Mladší žáci, kteří by chtěli hráti kategorii starší hráči. Musejí přijet již ráno. Ale nejdříve 

odehrát starší žáky. 

Starší žáci, kteří by chtěli hrát i dorostence, pak přejdou a budou po obědě hrát 

dorostence 

Nejmladší žáci, kteří budou chtít hrát mladší žáky volně přejdou a budou po obědě hrát 

mladší žáky. 

Dorostenci, dorazí po obědě. 

• Ceny – Mládež: hráči, kteří se umístí . ve všech hraných kategorií na 1 a 4 místě obdrží 

   medali a diplom 

Dospělí: hráči, kteří se umístí ve dvouhrách na 1 a 4 místě ( muži, ženy ) obdrží 

peněžité ceny. Podmínkou pro vyplácení peněžitých cen je minimální 

účast dle Soutěžního řádu. Závodník, který nebude přítomen při 

vyhlášení ztrácí nárok na peněžitou odměnu. 


