
 
ROZPIS OKRESNÍHO PŘEBORU MLÁDEŽE – JEDNOTLIVCŮ 

 
RSST Břeclav vypisuje přebor okresu ve stolním tenisu mládeže pro sezónu 2016-17. 
 
A/ Všeobecná ustanovení 
 
1. Pořadatel:   Z rozhodnutí VV RSST pověřen uspořádáním oddíl Sokol Klobouky 
 
2. Datum uspořádání:  Pátek 28.10.2016 
 
3. Místo:  tělocvična ZŠ Klobouky, ulice Vinařská 
 
4. Ředitelství soutěže: ředitel    - Pavel Volek 
   vrchní rozhodčí, zástupce VR - Pavel Halas, lic. B,K; Jakub Slavík,lic. K 
   zdravotník   - zajistí pořadatel 
 
5. Přihlášky:  e-mail:pavel.halas@kamp.cz nebo telefon 608421103 do 20 hod 26.10.2016 
 
6. Losování:  28.10.2015 v místě konání od 8:45 hodin kategorie 1,3, od 12:45 kategorie 3,7 
 
7. Stravování:  Zajistí vysílající oddíly. 
 
8. Úhrada nákladů: Účastníci startují na náklady svých oddílů nebo vlastní. 
 
 
B/ Technická a ostatní ustanovení 
 
 9.  Předpis:  Hraje se podle pravidel ST, SŘ a tohoto rozpisu. Míčky Nittaku 40 mm. 
 
10. Soutěžní disciplíny: 1. mladší žáci (2004 a mladší) - dvouhra 2. mladší žáci - čtyřhra 

3. nejmladší žáci (2006 a mladší) – dvouhra 4. nejmladší žáci - čtyřhra 
   5. mladší žákyně (2004 a mladší) - dvouhra 6. mladší žákyně - čtyřhra 

7. nejmladší žákyně (2006 a mladší) – dvouhra 8. nejmladší žákyně - čtyřhra 
      
11. Systém soutěží:  V soutěži dvouher systém dvoustupňový, I. st. ve skupinách, II.st. 

vyřazovacím způsobem, u soutěže čtyřher systém vylučovací. Hraje se na 3 
vítězné sety z pěti možných. Systém může být změněn vrchním rozhodčím 
před zahájením soutěže, v závislosti na počtu přihlášených v příslušné 
kategorii 

    
12. Nasazení: Ve dvouhrách bude v I. stupni po 2 nasazených do každé skupiny. Ve II. 

stupni budou nasazeni vítězové skupin, druzí ze skupin budou volně losováni, 
pokud možno do opačné poloviny hracího plánu, než je vítěz skupiny se 
kterým postoupili. Ve čtyřhrách budou nasazení do hracího plánu dvojice 
s nejmenším koeficientem dle platného žebříčku. 
Nasazení bude provedeno podle platného okresního žebříčku 2016. 
 

13. Podmínky účasti: Přeboru se mohou zúčastnit pouze závodníci s členstvím v oddílech našeho 
okresu. 

 
14. Časový pořad: 8.00 – 8.30   prezence všech účastníků disciplín 1,2,5,6 
   9.00  zahájení I. stupně soutěží disciplín 1,2,5,6  
   12.00-12.30 prezence všech účastníků disciplín 3,4,7,8 
   13.00  zahájení I. stupně soutěží  disciplín 3,4,7,8 
   14.00  předpokládané ukončení a vyhlášení vítězů disciplín 1,2,5,6 
   18.00  předpokládané ukončení a vyhlášení vítězů disciplín 3,4,7,8 
 
15. Rozhodčí:  Rozhodčí  jednotlivých zápasů určuje vrchní rozhodčí a jeho zástupce. 
 
16. Tituly, postup: Vítězové jednotlivých kategorií získávají titul „Přeborník okresu pro sezónu 

2016-17“ a právo startu na krajských přeborech, závodníci na 1.-3. místech 
obdrží medaile a diplomy. 

17. Upozornění: Vstup do haly je pro všechny účastníky možný pouze ve sportovní obuvi.
    
Ing. Pavel Halas 
předseda RSST Břeclav 
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