Okresní Svaz Stolního Tenisu ve Frýdku - Místku
V Y P I S U J E

Okresní přebor nejmladšího žactva a staršího žactva pro rok 2019
ve stolním tenisu
1.Kategorie : nejmladší žactvo (ročník 2008 a mladší) a starší žactvo ( 2004 a mladší)
2.Pořadatel :
3. Datum konání :

SK Frýdlant n.O
Neděle 17. února 2019

4. Místo konání :

U Hřiště 1424, Frýdlant nad Ostravicí 739 11, u fotbalového hřiště

5. Ředitelství přeborů : hlavní rozhodčí – Neuwirth Jaroslav
6. Přihlášky :

Do 09:00 hod. Při prezentaci hráčů

7. Úhrada nákladů : Nominování hráči a hráčky startují na náklady svých oddílů, klubů nebo vlastní.
8. Předpis : Hraje se podle platných Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu a jejich
vydaných dodatků a podle ustanovení tohoto Rozpisu.

9. Soutěžní disciplíny :
1. Dvouhra nejmladších žáků
2. Dvouhra nejmladších žáček
3. Čtyřhra nejmladších žáků
4. Čtyřhra nejmladších žaček
5. Smíšená čtyřhra

6. Dvouhra starších žáků
7. Dvouhra starších žaček
8. Čtyřhra starších žáků
9. Čtyřhra starších žaček
10. Smíšená čtyřhra

10. Systém soutěží :
10.1. Dvouhra žáků a žaček: kombinovaný dvoustupňový systém
1. stupeň :
2. stupeň :

2,4,8 nebo 12 skupin po 3 až 5 hráčích (dle počtu přihlášených), systémem „každý s
každým“, 2 nejlepší postupují do 2. stupně
vylučovacím systémem na jednu porážku

Nasazení a dolosování: Do 1. stupně : se nasazují 2 hráči, tříděním dle Nasazovacího žebříčku mládeže na OP
a oddílové příslušnosti.
Do 2. stupně : budou vítězové skupin nasazení tříděním, druzí ze skupin budou dolosování
na zbylá volná místa bez práva nasazení ale do opačných polovin než vítězové z jejich
skupiny.
10.2. Čtyřhry :

Systémem vylučovacím na jednu porážku, případně skupina.

Přebory se hrají na tři vítězné sady z pěti možných sad.

11. M í č k y :

DHS ***

12. Podmínky účasti : Podmínkou startu je platná registrace na sezónu 2018/19 hráčů registrovaných
v klubech okresu Frýdek – Místek a u neregistrovaných hráčů jejich trvalé bydliště v okrese F-M.

13. Časový pořad :
8.30 - 9.00 prezentace do dvouher
9.00 - 9.30 losování

9.30
do 10.00

zahájení soutěží
prezentace do čtyřher

14. Postup z okresního přeboru : vítězové postupují na krajské přebory
- hráči na 1 – 3 .místech ve dvouhře obdrží poukázku, pohár (1 místo dvouhra ), dres ( 1
místo dvouhra ), medaili( 2-3 místo dvouhra a 1-3 místo čtyřhry ).

15. Ceny:

Libor Přeček v.r.
předseda OSST F-M

Neuwirth Jaroslav
předseda komise mládeže
OSST F-M

