Regionální svaz stolního tenisu Beroun
vypisuje

Regionální přebory jednotlivců mládeže
ve stolním tenise 2017 – 2018
1. Řídící orgán:
Soutěž řídí Výkonný Výbor regionálního svazu stolního tenisu Beroun ( VV RSST )
prostřednictvím předsedy VV. Jiří Kopřiva, e-mail kopriva.ping@seznam.cz , mobil 603 445 168,
webové stránky rsst-beroun.normal.cz .

2. Ředitelství:
Ředitelství turnaje se skládá z vrchního rozhodčího min. licence C schváleného VV RSST
Beroun a minimálně jednoho organizačního pracovníka zajištěného pořadatelem.

3. Pořadatel:
Pořadatelem turnaje je z pověření VV RSST Beroun oddíl stolního tenisu regionu Beroun,
který má vyrovnané finanční závazky se svazem.
Pořadatel je povinen zajistit hrací místnost o celkovém počtu min. 4 stolů. Na všech stolech
musí být k dispozici počítadla. Pořadatel je povinen zajistit v místě konání turnaje jednoduché
nekuřácké občerstvení. Doporučujeme mít v místě řádně vybavenou lékárničku a pokud možno
zdravotníka.
Zájemci o pořádání turnajů zašlou přihlášku na e-mail viz bod 1 nejpozději do aktivu oddílů,
kde bude určen termín i místo konání přeborů. V přihlášce uvádějte místo konání ( pokud je to mimo
schválenou hernu, přesnou adresu ), počet stolů, vrchního rozhodčího ( VR ) a organizačního
pracovníka ( OP ) odpovědného za organizaci turnaje.

4. Termín, pořadatel, VR a OP:
Pro sezónu 2017/18 byl vybrán hlasováním na aktivu oddílů termín 19.11.2017 a pořadatel

T. J. Sokol Králův Dvůr
Místo sokolovna Plzeňská 153, Králův Dvůr, VR Jiří Bednář, OP Jiří Kopřiva, 4 stoly

5. Účastníci:
Regionálních přeborů mládeže se může zúčastnit řádně registrovaná mládež všech oddílů
v rámci regionu Beroun.

6. Přihlášky, prezence, vklady:
Přihlášky účastníků budou přijímány v místě konání turnaje. Vklady nebudou vybírány. VR a
OP jsou povinni postupovat dle čl. 109 SŘ, čl. 213.06 SŘ a rozpisu soutěže.

7. Časový plán:
8.00 – 8.30 hod. prezence účastníků
8.30 – 9.00 hod. veřejné rozlosování
9.00 hod.
zahájení turnaje nástupem účastníků

8. Úhrada nákladů:
VV RSST Beroun přispívá pořadatelskému oddílu na pořádání turnaje 1.500,- Kč. Příspěvky
budou vyplaceny v termínu do 31.5.2018 pořadateli který jednoznačně prokázal majitele účtu, na který
má být poukázaný finanční příspěvek. Případné odměny a náhrady pro VR nebo OP vyplácí
pořadatel. Účastníci startují na náklady vysílající složky, případně na náklady vlastní.

9. Předpis:
Hraje se podle platného „ Soutěžního řádu stolního tenisu“, platných „pravidel stolního tenisu“
a ustanovení tohoto rozpisu.

10. Soutěžní disciplíny:
Dvouhra mladších žáků a mladších žákyň, čtyřhra mladších žáků a mladších žákyň
(samostatně chlapci a dívky), smíšená čtyřhra mladšího žactva ( ročníky 2005 a mladší )
Dvouhra starších žáků a starších žákyň, čtyřhra starších žáků a starších žákyň (samostatně
chlapci a dívky), smíšená čtyřhra staršího žactva ( ročníky 2003 a 2004 )
Dvouhra dorostenců a dorostenek, čtyřhra dorostenců a dorostenek (samostatně chlapci a
dívky), smíšená čtyřhra dorostu ( ročníky 2000 až 2002 )
Podmínkou odehrání disciplíny jsou minimálně tři účastníci ze dvou různých oddílů.

11. Losování:
Všechna losování budou provedena veřejně mezi 8.30 a 9.00 hod VR turnaje ve spolupráci
s členem VV RSST (pokud bude přítomen) dle SŘ, nasazováním, tříděním a dolosováním a dle
rozpisu soutěže. Nasazování dle platného krajského žebříčku a dále dle regionálního žebříčku.

12. Soutěžní systém a způsob hry:
Dvouhry – kombinovaný systém
I. stupeň – skupinový systém
3-členné a 4-členné skupiny, kde hraje každý s každým. Do každé skupiny budou nasazeni
dva závodníci, ostatní budou dolosováni. Všichni závodníci postupují do II. stupně – první a druhý do
finále A, ostatní do finále B. Při účasti méně než 7 závodníků je pouze 1 skupina a II. stupeň se
nehraje.
II. stupeň – vylučovací na jednu porážku
Nasazení ve finále A mohou být pouze vítězové skupin a ve finále B pouze třetí ze skupiny,
kteří budou rozlosováni tak, aby spolu nehráli v prvním kole a byli rovnoměrně rozděleni do různých
polovin ( respektive čtvrtin ) hracího plánu. Druzí ze skupin ve finále A a případní čtvrtí ze skupin ve
finále B se nalosují do opačné části hracího plánu než je první nasazený z jejich skupiny.
Čtyřhry a smíšené čtyřhry – vylučovací systém na jednu porážku.
Hrací plány musí být zveřejněny při nástupu účastníků a po celou dobu konání turnaje
k nahlédnutí na určeném místě.

13. Počet setů:
Všechny zápasy se hrají na tři vítězné sety z pěti možných.

14. Míčky:
Hraje se celuloidovými míčky *** kvality. Značku určuje pořadatel ze seznamu schválených
míčků ITTF.

15. Rozhodčí:
Rozhodčí k jednotlivým stolům určuje vrchní rozhodčí, zpravidla je to hráč, který na
konkrétním stole prohrál předchozí zápas. Povinností doprovodu hráčů mladších či začínajících je
pomoc při výkonu rozhodčího.

16. Ceny:
Závodníci na prvních třech místech ve dvouhře ve finále A obdrží diplomy a poháry. O třetí
místo se nehraje. Čtyři nejvýše umístěné dvojice ve čtyřhře a smíšené čtyřhře obdrží diplomy a
medaile.
Vítězové jednotlivých disciplín získávají titul „ Přeborník regionu Beroun ve stolním tenise
2017/2018“.

17. Povinnosti VR:
Vrchní rozhodčí je povinen ihned po turnaji předat členu VV RSST (pokud bude turnaji
přítomen), nebo první pracovní den odeslat všechny oskenované vyplněné hrací plány, včetně
prezenční listiny, na e-mail (viz bod 1).

18. Přeborníci regionu Beroun ve stolním tenise 2016/2017:
Přeborníci regionu Beroun ve stolním tenise 2016/2017 jsou uvedeni na webových stránkách
RSST Beroun ( viz čl. 1 ).

Dne 15.11.2017
Jiří Kopřiva
předseda VV RSST Beroun

