Regionální svaz stolního tenisu
vypisuje

Regionální soutěž družstev žáků
ve stolním tenise 2019 - 2020
1. Řídící orgán:
Soutěže řídí Výkonný Výbor regionálního svazu stolního tenisu Beroun ( VV RSST )
prostřednictvím předsedy VV. Jiří Kopřiva
e-mail kopriva.ping@seznam.cz , mobil
603445168.
Webové stránky: rsst-beroun.normal.cz
2. Ředitelství:
Ředitelství turnaje je složeno z vrchního rozhodčího (min. licence C) delegovaného VV
RSST Beroun a dvou organizačních pracovníků zajištěných pořadatelem.
3. Pořadatel:
Pořadatelem turnaje je z pověření VV RSST Beroun oddíl stolního tenisu regionu Beroun.
Pořadatel je povinen zajistit hrací místnost o celkovém počtu min. 5 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 druhého turnaje zašlou přihlášku co nejdříve na e-mail viz bod 1.
V přihlášce uvádějte místo konání ( pokud je to mimo schválenou hernu přesnou adresu ),
počet stolů, vrchního rozhodčího ( VR ) a organizační pracovníky ( OP ) odpovědné za
organizaci turnaje.

4. Termín, pořadatel, místo, VR:
I. Turnaj

RS dr
žáků

6.10.2019

TJ Sokol Králův Dvůr
(M: 603 445168),

VR – Kopřiva Jiří
5 stolů

Adresa herny: Sokolovna Kr.Dvůr

II. Turnaj

RS dr
žáků

2.2.2020

TJ Sokol Žebrák
VR – Kopřiva Jiří
(M: 603 445168),
6 stolů
Adresa herny: základní škola Žebrák, sídliště 321

5. Účastníci:
RS dr žáků se mohou zúčastnit družstva všech oddílů registrovaných RSST Beroun. Všichni
hráči všech družstev musí mít platné registrační průkazy. Oddíly, které nemají dostatek
hráčů žákovského věku mohou složit družstva i z hráčů jiného oddílu za dodržení podmínky,
že družstvo smí být složeno pouze ze dvou oddílů a přihlášku podá ten oddíl, který bude mít
větší účast hráčů.

6. Přihlášky, prezence, vklady:
Přihlášky družstev včetně soupisek hráčů budou přijímány nejpozději do čtvrtka do 20.00
hodin před turnajem (3.10.2019 a 30.1.2020) na e-mailu viz. čl. 1. (přihlášky zaslané po
termínu nebudou akceptovány). Přihlášená družstva budou zveřejněna dodatkem k
tomuto článku v pátek. Prezence účastníků proběhne v den konání turnaje. Vklady
nebudou vybírány. VR je povinen postupovat dle čl. 109. SŘ a rozpisu soutěže.
7. Časový plán:
Bude určen dodatkem k tomuto článku na základě počtu přihlášených družstev v pátek
před turnajem a zveřejněn na webových stránkách RSST Beroun.
8. Úhrada nákladů:
VV RSST přispívá pořadatelskému oddílu na pořádání turnaje částkou 1500,- Kč.
Příspěvky budou vyplaceny v termínu do 31. 5. 2020. Případné odměny a náhrady pro VR
vyplácí pořadatel. Účastníci startují na náklady vysílající složky, příp. na náklady vlastní.
9. Předpis:
Hraje se podle platného „Soutěžního řádu stolního tenisu“, platných „Pravidel stolního
tenisu“ a ustanovení tohoto rozpisu.
10. Soutěžní disciplína:
Regionální soutěž družstev žáků, chlapci a dívky dohromady ( ročník narození 2005 a
mladší )
11. Losování:
Losování je provedeno vrchním rozhodčím turnaje dle čl. 139 a 140. SŘ a dle rozpisu
soutěže.
12. Soutěžní systém a způsob hry:
Soutěžní systém bude určen dodatkem k tomuto článku na základě počtu přihlášených
družstev v pátek. Tříčlenná družstva hrají utkání do dosažení vítězného bodu jedním z
družstev. O označení závodníků družstva se losuje dle čl. 328. SŘ. Utkání se hraje dle čl.
318.02 SŘ na max 7 zápasů, uprostřed se hraje čtyřhra.
Hrací plány jsou po celou dobu turnaje k nahlédnutí u vrchního rozhodčího.
13. Počet setů:
Všechny zápasy se hrají na tři vítězné sety z pěti.
14. Míčky:
Hraje se s plastovými míčky *** kvality. Značku určuje pořadatel ze seznamu schválených
míčků ITTF.

15. Rozhodčí:
Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí.
16. Ceny:
Členové družstev na prvních třech místech obdrží diplomy a medaile. Vítězné družstvo
získává pohár od VV RSST Beroun.
17. Povinnosti vrchního rozhodčího:
Vrchní rozhodčí je povinen ihned po turnaji předat členu VV RSST Beroun (pokud bude
turnaji přítomen) nebo odeslat na e-mail viz. čl. 1. nejpozději první pracovní den po turnaji
startovní listinu turnaje, hrací plány všech soutěží a zprávu VR.

Dne 29.9.2019

Jiří Kopřiva
Předseda VV RSST Beroun

