Karlovarský krajský svaz stolního tenisu, z. s.
PROPOZICE
na Krajské přebory jednotlivců 2021/2022
pro kategorii mládež U19 + U17
A) Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

TJ Luby, z. s. - oddíl stolního tenisu

Datum konání:

neděle 13.02.2022

Místo konání:

Sportovní hala při ZŠ Luby, Na Nivách 191, 351 37 Luby

Ředitelství soutěže: ředitel a pořadatel – Tomáš Skála (předseda VV KKSST)
vrchní rozhodčí – Milan Špryňar lic. C
zástupce vrchního rozhodčího – Jan Pěnkava lic. C
zdravotní zabezpečení – zajistí pořadatel, případně cestou tísňové linky 155
Přihlášky:

podávají se formou SMS zprávy na tel.723 259 769, nebo e-mailem na
penkava.jan@seznam.cz a to do čtvrtka dne 10.02.2022 nejpozději do 20 hodin

Prezence:

osobně v místě konání akce do 08:30 h
dálková prezence (např. telefonicky…) je nepřípustná!

Časový pořad:

prezence do 08:30 h
veřejné losování 08:30 h – 09:00 h
zahájení přeborů v 09:15 h

Losování:

je veřejné v době akce na základě prezence ve sportovní hale

Stoly a míčky:

hraje se na 8 stolech zn. Donic, zelené barvy, plastovými míčky zn. Joola
Flash *** (bílé barvy)

B) Technická ustanovení:
Předpis:

hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu a
ustanovení tohoto rozpisu

Soutěžní disciplíny: dvouhra chlapců
dvouhra dívek
čtyřhra chlapců
čtyřhra dívek
smíšená čtyřhra
Podmínkou soutěže čtyřher (chlapci, dívky, mix) je minimální počet 6ti dvojic
Systém soutěží:

kombinovaný dvoustupňový systém (1. stupeň skupinový, 2. stupeň vyřazovací)
ze skupiny postupují hráči na 1. a 2. místě, počet skupin bude přizpůsoben počtu
účastníků, v případě menšího počtu účastníků, zejména v kategorii dívek, bude
systém stanoven vrchním rozhodčím, pro soutěž čtyřher bude stanoven vyřazovací
(vylučovací) systém na 1 porážku, soutěž útěchy se nehraje

Podmínky účasti:

platná registrace v registru ČAST, prezence v rozpisem stanovené době

Právo startu:

přeborů se mohou zúčastnit hráči a hráčky Karlovarského kraje

Rozhodčí:

k jednotlivým zápasům budou vrchním rozhodčím, případně jeho zástupcem,
delegováni jednotliví rozhodčí z řad hráčů. V 1. stupni soutěže dvouher, tj. ve
skupinách, bude hlavním garantem jednotlivých zápasů v konkrétní skupině
první nasazený hráč

Ceny:

hráči umístění na 1. – 3. místě ve dvouhrách i čtyřhrách obdrží poháry. Poražení
semifinalisté dohrávají utkání o konečné 3. místo

Občerstvení:

bude zajištěno formou bufetu přímo ve sportovní hale

Upozornění:

vstup do haly pouze po přezutí. Všem bude u vstupu do haly preventivně změřena
teplota. Do sportovní haly je zakázán vstup osobám, které vykazují klinické
příznaky respiračního nebo i jiného onemocnění.
1. Všichni účastníci musí doložit doklad o bezinfekčnosti (plně ukončené
očkování nebo prodělání nemoci COVID 19)
2. Přeborů se mohou zúčastnit i děti ve věku 12-18 let na základě prokázání
PCR testu ne staršího 72 hodin
3. Z důvodu nedodržení stanovených pravidel předchozí akce je vstup rodičům
a divákům zakázán

Postup:

nominaci na MČR provede za Karlovarský kraj VV KKSST

Zpracoval: Jan Pěnkava

Schválil: Tomáš Skála

sekretář KKSST

předseda VV KKSST

