
RSST Břeclav, Tělovýchovná jednota Sokol Klobouky u Brna 

oddíl stolního tenisu a Základní škola Klobouky u Brna  

Rozpis turnaje mládeže ve stolním tenisu 

I. Všeobecná ustanovení:  

1. Pořadatel: TJ SOKOL a ZŠ Klobouky u Brna 

2. Datum konání: Neděle 21. května 2017 

3. Místo konání: Tělocvična ZŠ Klobouky u Brna 

4. Ředitelství turnaje: Ředitel    Pavel Volek 

    Vrchní rozhodčí Ing. Pavel Halas, licence B 

    Zástupce VR   Lukáš Hrabec, licence K 

5. Přihlášky: Jmenovité přihlášky s uvedením roku narození zašlou oddíly 

(kluby) nejpozději do 18.5.217 na adresu: pavelvolek@outlook.com   nebo na 

mobil 606 645 576 

6. Úhrada nákladů: hráči startují na vlastní náklady 

7. Vklady: Budou vybírány při prezentaci ve výši 50,- Kč za závodníka 

8. Losování: veřejné po skončení prezentace pro každou soutěž 

9. Občerstvení: Zajistí pořadatel v místě konání 

II. Technická a ostatní ustanovení:  

10. Předpis: Hraje se podle „Pravidel ST“, Soutěžního řádu a tohoto rozpisu 

11. Soutěže:  Dvouhra nejmladšího žactva - soutěž č. 1 

      Dvouhra mladšího žactva           - soutěž č. 2 

      Dvouhra staršího žactva             - soutěž č. 3 

      Dvouhra dorostu                        - soutěž č. 4 

12. Stoly a míčky: Hraje se na 6-ti stolech s plastovými míčky XUSHAOFA 
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13. Časový pořad:  8,00 – 8,45 prezentace nejmladšího a mladšího žactva 

        8,45 losování 

         9,00 zahájení soutěží č. 1 a 2 

        10,30 prezentace soutěží č. 3 a 4 

         10,40 losování soutěží č. 3 a 4 

         11,00 zahájení soutěží č. 3 a 4 

                                        15,00 předpokládaný konec soutěží  

14. Rozhodčí: Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí nebo 

jeho zástupce 

15. Systém soutěže: Všechny soutěže se budou hrát dvoustupňovým 

systémem, první stupeň skupinový a druhý vylučovací 

16. Ceny: Pořadatel odmění všechny hráče. První 3 v každé kategorii obdrží 

medaile, diplomy a věcné ceny 

17. Námitky: Dle soutěžního řádu 

18. Upozornění: Pořadatel upozorňuje, že při malém počtu soutěžících mohou 

být kategorie 1 a 2 a kategorie 3 a 4 sloučeny. Hráči startující v soutěžích 1 a 2 

se mohou přihlásit i do soutěží 3 nebo 4. Dále si pořadatel vyhrazuje právo na 

změnu programu dle počtu přihlášených účastníků. 

 

Vstup do tělocvičny jen ve sportovní obuvi, (platí pro hráče i doprovod)  

 

 Pavel Volek      Ing. Pavel Halas     

 ředitel turnaje               předseda RSST Břeclav  

 


