
 
 

RSST Břeclav a Orel jednota Šitbořice – oddíl stolního tenisu 
 

pořádají dne 8.9.2013 okresní turnaj mládeže 
„Rozloučení s prázdninami“ 

ve stolním tenise pro závodníky regionu Břeclav. 

 
I. Všeobecná ustanovení : 
 
1.Pořadatel:           RSST Břeclav a Orel jednota Šitbořice – oddíl stolního tenisu 
2.Datum konání: Neděle 8. září 2013 
3.Místo konání : Sokolovna Šitbořice 
4.Ředitelství turnaje: Ředitel:    Ing. Pavel Halas  

Vrchní rozhodčí:  Ing. Pavel Halas, licence B  
 Zástupce vrch. rozhodčího: Anna Halasová, licence B 

Pořadatelskou a zdravotní službu zajišťují členové pořádajícího oddílu. 
5.Přihlášky :    Jmenovité přihlášky do jednotlivých soutěží s uvedením roku narození hráčů  

zašlou oddíly nejpozději do 6.9.2013 řediteli soutěže 
 e-mail: pavel.halas@kamp.cz mobil: 608 421 103 
 

6.Informace :  Pavel Halas                             - tel. 608 421 103 
7.Losování : Bude provedeno v neděli dne 8.9.2013 v 9.30 hodin  

Nasazení bude provedeno dle platného žebříčku dorostu.   
8.Vklady : Vklady budou vybírány při prezentaci ve výši 30 Kč za závodníka a den.  

U nepřihlášených dvojnásobné startovné. 
9.Úhrada nákladů Účastníci startují na vlastní náklady nebo na náklady svého oddílu, klubu, TJ. 
10.Stravování:  Občerstvení zajistí oddíl v prostorách sportovní haly. 
 
II. Technická a jiná ustanovení : 
 
11.Předpis : Hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu a 

ustanovení tohoto předpisu. 
12.Soutěžní disciplíny :   Budou upřesněny dle počtů přihlášených hráčů 
13.Systém soutěže : Kombinovaný dvoustupňový systém (I.stupeň skupinový, II.stupeň 

vylučovací, soutěže útěchy  vylučovacím způsobem), vše na tři 
vítězné sady z pěti. Právo účasti v soutěžích útěchy mají hráči, kteří 
nepostoupili do II. stupně. Systém může být v případě potřeby 
vrchním rozhodčím změněn.      

14.Podmínky účasti :  Turnaj je především určen pro hráče(-ky) s platným registračním 
průkazem, kteří mají zaplacený registrační poplatek ve svém oddílu  
(100 Kč) a jsou na evidenčním seznamu oddílu, startovat však 
mohou i neregistrovaní závodníci a závodnice. 

 
15.Časový pořad :  9,00 -  9,30 prezentace hráčů  

do 10,00 losování soutěží  
               10.00   nástup a zahájení soutěží  
    14.00 – 15.00 slavnostní ukončení a předání cen 
 
16.Právo pořadatele :  V případě většího počtu závodníků si ředitelství vyhrazuje 
                                           právo na změnu časového pořadu a systému soutěže.      
16.Rozhodčí :                        K jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí a jeho zástupce z řad 

účastnících se hráčů. 
17. Ceny : Závodníci umístění na 1.- 3. místě a na 1.- 2. místě v soutěžích 

útěchy obdrží věcné ceny. 
18. Míčky :   Hraje se na 4 stolech míčky DHS *** 40 mm. 
19. Námitky :   Podávají se ve smyslu soutěžního řádu stolního tenisu. 
 
 
 
       Ing. Pavel Halas 
 předseda RSST Břeclav 
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