
    Česká asociace stolního tenisu 

vypisuje 

Kvalifikační turnaj na Mistrovství ČR juniorů a juniorek do 21 let 

pro rok 2019 
 

1. Pořadatel:     Z pověření VV ČAST  -  HB Ostrov Havlíčkův Brod 

 

2. Datum:       neděle 3. února 2019 

 

3. Místo:       Hala HB Ostrov Havlíčkův Brod, Jihlavská 895, Havlíčkův Brod 

 

4. Činovníci:       Ředitel                      - Miroslav JINEK 

                                 Vrchní rozhodčí       - Lukáš KOTLORZ 

 Zástupce vrch. rozhodčího  - Pavel KAFKA 

                                 Hlavní pořadatel      - Miloslav MÁDR 

     e-mail: hbostrov@seznam.cz 

 Delegát ČAST      - Martin PROTIVA 

 

5. Přihlášky:   Přihlášky se podávají na formuláři prostřednictvím centrálního registru  

ČAST na adrese: https://registr.ping-pong.cz v menu KLUB/TURNAJE.  

Uzávěrka přihlášek je ve středu 30. 1. 2019. Hráči a hráčky se přihlašují  

prostřednictvím správce svého mateřského klubu, případně  

prostřednictvím svého profilu v registru. 

 

6. Losování:   Veřejné v den konání turnaje v 8.05 hod. po ukončení prezence. 

Nasazování se provede dle Nasazovacího žebříčku mužů a žen pro MČR, 

případně dle Bodového pořadí nasazovacího žebříčku mužů a žen ke dni 

31.12.2018. 

 

7. Úhrada nákladů:  ČAST hradí na tomto turnaji náklady za pronájem haly a náklady na                                     

vrchního rozhodčího a jeho zástupce. Na turnaji se neplatí vklady. Cestovné, 

stravné i případné ubytování si hradí závodníci (jejich oddíly). 

 

8. Ubytování:  v ceně  500,- Kč/osoba/noc + 100,-Kč snídaně 

   

9. Občerstvení:       Bufet v hale - teplá i studená kuchyně 

 

10. Časový pořad:    Sobota   2. 2. 2019  18.00 -  22.00  příjezd účastníků a ubytování   

                                                                   

   Neděle 3. 2. 2019 7.30 -   8.00  prezence 

  8.05 - 8.30  veřejné losování 

                                                                                9.00  slavnostní zahájení  
                                                            

11. Systém turnaje: Soutěže budou hrány dvoustupňovým systémem: 

1. stupeň skupinový systém - skupiny po 3 - 4 hráčích; postup hráči na 1. a 

2.místě.  

   2. stupeň - vylučovací systém, od čtvrtfinále hrají hráči a hráčky  

„progresivním“ vylučovacím způsobem o umístění, a to o 1. – 8. místo. 
 

12. Soutěže:    dvouhra juniorů do 21 let (1998 a mladší) 

  dvouhra juniorek do 21 let (1998 a mladší) 
  

13. Předpis:      Hraje se podle pravidel stolního tenisu, platného soutěžního řádu a dle rozpisu 

   této akce. Míčky JOOLA Flash 40+***, na 8 stolech Joola modré barvy. 
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14. Rozhodčí u stolů:  Určí vrchní rozhodčí z řad startujících závodníků 

 

15. Ceny:      Závodnici, kteří se umístí na 1. – 3. místě obdrží medaile   

 

16. Podmínky:     Turnaje se mohou zúčastnit pouze registrovaní hráči - občané ČR, včetně  

hráčů, kteří startují se souhlasem ČAST v zahraničí. Členství cizinců v  

oddílech ČR neopravňuje k účasti na turnaji. 

 

Omezení účasti: Kvalifikačního turnaje se mají právo zúčastnit i hráči 

mladší věkové kategorie, kteří jsou umístěni v aktuálním nasazovacím 

žebříčku mládeže ČR, a to v kategorii dorostenců do 30.místa, v kategorii 

dorostenek do 20.místa. 

 

17. Upozornění:     Možnost tréninku v herně stolního tenisu v sobotu 2. 2. 2019 od  18,00 hod. 

 

18. Informace:          Jiné potřebné informace poskytne na tel.606 705 889 Miroslav Jinek 

 

19. Nominační kritéria na MČR juniorů a juniorek do 21 let: 

 

  - 10 hráčů a hráček – bude nominováno na základě umístění na  

   žebříčku ČR mužů a žen pro MČR 2019 

  - 4 hráči a hráčky – se kvalifikují na základě výsledků  

   Kvalifikačního turnaje 

  - 2 hráči a hráčky – nominace na základě divoké karty KVS 

 

  Náhradníci: 

1. 4 hráči a hráčky na základě umístění na Kvalifikačním turnaji  

2. hráči a hráčky na základě umístění na žebříčku ČR mužů a žen   

 pro MČR 2019, případně na základě výsledků v dlouhodobých  

   soutěžích v sezóně 2018/19 

  

 

V Praze dne 12. 1. 2019  

 

               Martin LINERT 

                  předseda KM ČAST 

 


