
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

 

vypisuje 

 

KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV kategorie U15 (starší žactvo) 

 

I. Všeobecná ustanovení 

Pořadatel:  SKST Chodov 

Datum: neděle  02.04.2023 

Místo:  tělocvična při ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, 357 35 Chodov 

Čas. pořad: do 08:30 h prezence přihlášených družstev 

  v 09:00 h zahájení přeboru 

Rozhodčí: Mgr. Bc. Jan Kořínek (vrchní rozhodčí lic. B, C) 

Přihlášky: předem nejpozději do 31.03.2023 do 20:00 h emailem na korinek.jan@volny.cz nebo  

telefonicky na 777906037 

Minimální počet přihlášených družstev pro uspořádání akce jsou 3 družstva chlapců a 

3 družstva dívek. O případném zrušení soutěže je povinen informovat pořadatel.  

 

II. Technická ustanovení 

Soupisky:  každé z přihlášených družstev musí mít vyhotovenou soupisku, ve které bude  

zohledněno pořadí závodníků dle aktuálního krajského nasazovacího žebříčku  

mládeže.  

Předpis:  hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu a dále podle tohoto rozpisu.  

Právo startu: startují hráči a hráčky narození 2008 a mladší s platnou registrací a zaplaceným EP, 

  z každého oddílu maximálně 2 družstva chlapců a 2 družstva dívek 

Soutěže: tříčlenná družstva chlapců kategorie U15 

  dvoučlenná družstva dívek kategorie U15 

Systém:  skupinový, vrchní rozhodčí má právo na změnu soutěžního systému v závislosti na  

počtu přihlášených družstev. Družstva chlapců hrají v utkání max. 7 zápasů, utkání  

končí dosažením čtvrtého bodu. Dívky hrají max. 5 zápasů, utkání končí dosažením  

třetího bodu. Sestavy – žebříčkově nejlépe umístění hráč družstva je vždy nasazen  

jako „jednička“, zbývající hráče lze libovolně dosazovat.   
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  Závazné pořadí zápasů:  

  chlapci: A1 – B2   dívky:   A1 – X2 
    A2 – B1    A2 – X1 
    A3 – B3    čtyřhra 
    čtyřhra     A1 – X1 
    A1 – B1    A2 – X2 
    A3 – B2 
    A2 – B3 
 
Míčky:  hraje se soutěžními míčky zn. Joola Flash ***, bílé barvy, plastového provedení 

Stoly:  hraje se na stolech zn. Donic Waldner Classic 25 mm modré barvy (6 ks) 

Pro každé utkání budou vyčleněny 2 soutěžní stoly. Na funkci rozhodčího u stolku se  

budou podílet nehrající hráči obou družstev.  

Občerstvení:  bude zajištěno pořadatelem formou bufetu 

Postup:  na MČR družstev mládeže postupuje vítězné družstvo v kategorii chlapců a vítězné  

družstvo v kategorii dívek. MČR se koná v Ostravě 27. – 28. května 2023.  

Ceny:  družstva na prvních třech příčkách obdrží poháry.  

Informace: přebory budou zahájeny slavnostním nástupem hráčů na hrací plochu za doprovodu  

hudby.  

 

 

Zpracoval:  Mgr. Bc. Jan KOŘÍNEK – vrchní rozhodčí 

 

Schválila: Ing. Denisa STELLNEROVÁ – komise mládeže KKSST 

 

Schválil:  Tomáš SKÁLA – předseda VV KKSST 

 

    


