KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU, Z. S.

3.1.2022

Karlovarský krajský svaz stolního tenisu, z. s.

PROPOZICE
na Krajské přebory jednotlivců 2021/2022
pro kategorii muži/ženy
A) Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:
TJ Luby, z. s. - oddíl stolního tenisu
Datum konání:

sobota 22.01.2022

Místo konání:

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

Ředitelství soutěže: ředitel a pořadatel – Tomáš Skála (předseda VV KKSST)
vrchní rozhodčí – Martin Tonhauser lic. B, C
zástupce vrchního rozhodčího – Milan Špryňar lic. C, Jan Pěnkava lic. C
zdravotní zabezpečení – zajistí pořadatel, případně cestou tísňové linky 155
Přihlášky: podávají se cestou příslušné RSST na základě výsledků z okresních přeborů, případně
dle okresní nominace (ze strany RSST vůči KKSST splněno řádně, úplně a včas)
Prezence: osobně na základě okresní nominace v době a místě konání akce do 08:30 h
dálková prezence (např. telefonicky…) je nepřípustná
Omluvy:

neúčast se musí nahlásit předem (telefonicky 777/906037 nebo emailem
korinek.jan@volny.cz), nejpozději do 19.01.2022, neomluvená absence
nominovaného hráče či pozdní odhlášení je pokutováno dle platného sazebníku pokut

Časový pořad:

prezence do 08:30 h muži
do 10:00 h ženy
veřejné losování 08:30 h – 09:00 h (muži), 10:00 – 10:15 h (ženy)
zahájení akce v 09:00 h (nástupem mužů), ženy po 1. kole čtyřher

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 mužů
čtyřhra mužů
dvouhra žen
čtyřhra žen
smíšená čtyřhra
Podmínkou soutěže čtyřher (muži, ženy, mix) je minimální počet 6ti dvojic
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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 žen, 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, nominace RSST, prezence v rozpisem stanovené
době
Právo startu:
MUŽI
RSST KV (11) – Jiří Provazník, Ivan Vysocký (oba TJ Ostrov), Martin Petrák (zahraničí), Zdeněk
Völgyesi, Vojtěch Tesař, Jakub Kotál, Ivan Klůj (všichni KST Karlovy Vary), Ladislav Čáp ml. (TJ Slovan
Karlovy Vary), Jaroslav Pohanka (SK Toužim), Karel Malý ml., Vladimír Pechman (SK Děravý pálky
Jenišov).
Náhradníci: 1. Boris Svěrák (KST Karlovy Vary), 2. Ondřej Gerba (KST Karlovy Vary), 3. Maxim Yahodka
(TJ Slovan Karlovy Vary), 4. Jiří Ženíšek (SK Toužim).
RSST CH (10) – Jan Žaloudík, Michal Polák, Jan Žák, Lukáš Hobl, Vojtěch Levora ml. (všichni TTC
Karlovarsko 2020), Petr Březovský, Petr Gavlas (oba SKST Cheb), Karel Hrnčiřík, Jiří Minařík (oba TJ
Sokol Velká Hleďsebe), Radek Jánský (TJ Jiskra Aš).
Náhradníci: 1. Karel Provazník (TJ Sokol Velká Hleďsebe), 2. Tomáš Skála ml. (TJ Luby), 3. Vít Špalek (TTC
Karlovarsko 2020), 4. Tomáš Ramsauer (TTC Karlovarsko 2020), 5. Ondřej Kocum (TTC Konnersreuth).
RSST SO (11) – Jaroslav Plaček, Robert Tonhauser, David Kruliš, Martin Tonhauser st. (všichni SKST
Chodov), Jakub Drahokoupil, Jakub Visinger, Jaroslav Tomšík, Miroslav Choděra, Ladislav Paprštein
(všichni TTC Sokolov), Jan Kožuškanič (TJ Baník Vintířov), Jan Liška (TJ Slavoj Kynšperk).
Náhradníci: 1. Petr Huleš (SKST Chodov), 2. Karel Špecián (TJ Baník Vintířov), 3. Václav Bauer (TTC
Sokolov), 4. Karel Stellner ml. (TJ Baník Vintířov), 5. Tobiáš Hanák (TJ Baník Vintířov).
ŽENY
Krajského přeboru jednotlivců se mohou zúčastnit všechny ženy a dívky ve věkové kategorii ŽENY,
DOROSTENKY U19, DOROSTENKY U17, STARŠÍ ŽÁKYNĚ U15 Karlovarského kraje, případně ženy hrající
v zahraničí (se schváleným startem v zahraničí), mající mateřský oddíl v Karlovarském kraji. Bude-li
prezentováno více než 32 žen, bude rozhodujícím faktorem pro zařazení hráček do soutěže, postavení
v žebříčku, sestupně dle věkových kategorií.
Náhradníci:
a) pro doplnění okresní kvóty se použijí náhradníci okresu podle uvedeného pořadí v nominaci
b) pro doplnění krajské kvóty 32 hráčů se použijí přítomní náhradníci všech 3 okresů podle krajského
žebříčku 2020/2021. V případě shody rozhodne los.
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.
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Upozornění:

Vstup do haly pouze po přezutí. S ohledem na aktuální opatření je účast sportovců
podmíněna ukončeným kompletním očkováním proti Covid-19 (tj. nejméně 14 dní po
2. dávce). Stejně tak je do sportovní haly zakázán vstup osobám, které vykazují klinické
příznaky respiračního nebo i jiného onemocnění. Účast doprovodu (rodiče, fanoušci,
diváci) není povolen.

Postup:

Postupová kvóta na MČR, které se koná od 25.03. do 27.03.2022 (pořadatel zatím
neurčen), dosud nebyla ze strany ČAST stanovena. Automatický postup mají hráči
uvedení v základu soupisky u extraligy a 1. ligy. Nominaci na MČR provede za
Karlovarský kraj VV KKSST.

Zpracoval:

Mgr. Bc. Jan Kořínek

Schválil:

předseda Komise STK KKSST

Tomáš Skála
předseda VV KKSST
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