ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
VYPISUJE

PŘEBORY ZLÍNSKÉHO KRAJE VE STOLNÍM TENISU MUŽŮ A ŽEN PRO ROK 2022

A. Všeobecná ustanovení:
1. Pořadatel:

Z pověření VV ZKSST oddíl stolního tenisu SK Slavičín

2. Datum konání:

Sobota 22.1.2022

3. Místo konání:

Sportovní hala SK Slavičín, Školní 29, u fotbalového hřiště

4. Ředitelství přeborů:

Ředitel
vrchní rozhodčí
zástupci VR
hlavní pořadatel
zdravotník

5. Přihlášky:

Regionální svazy zašlou nominace za jednotlivé okresy do pondělí 17.1.2022.
Jednotlivé oddíly a kluby zašlou přihlášky do čtvrtka 20.1.2022, výhradně
na e-mailovou adresu: karelzahradnicek@seznam.cz
Přihláška bude vždy zpětně e-mailem potvrzena!!!!! Nominace regionálním
svazem není přihláškou !!!!!

6. Úhrada nákladů:

Hráči a hráčky startují na náklady svých oddílů, klubů nebo vlastní.

Ing. Bureš Vlastimil
Mgr. Karel Zahradníček
Dagmara Koušová
Ing. Jančařík Zbyněk
MUDr. Jiří Zabloudil

B. Technická a ostatní ustanovení:
7. Předpis:
8.Soutěžní disciplíny:

Hraje se podle Pravidel ST, Soutěžního řádu ST, jejich dodatků a ustanovení
tohoto rozpisu.
1. Dvouhra mužů
2. Dvouhra žen
3. Čtyřhra mužů

4. Čtyřhra žen
5. Smíšená čtyřhra

Příslušná disciplína se uskuteční pouze v případě, účastní-li se jí nejméně 3 závodníci nebo dvojice, nejméně ze dvou oddílů. Ve dvouhře žen, se v případě nesplnění uvedené podmínky soutěž uskuteční pouze jako nominační pro nominaci
na MČR.
9. Systém soutěží:

Dvouhry dvoustupňovým kombinovaným systémem :
1.stupeň : skupiny po 3 až 4 hráčích (hráčkách) systémem ”každý s každým” –
2 nejlepší postupují do 2.stupně
2.stupeň : vylučovacím systémem na jednu porážku
Čtyřhry : vylučovacím systémem na jednu porážku
Nasazení a dolosování :
Do 1.stupně se nasazují 2 hráči tříděním dle krajského žebříčku 2019-20.
Do 2.stupně budou vítězové skupin nasazeni dle žebříčku a oddílové příslušnosti
tak, aby spolu nehráli v I.kole. Druzí ze skupin budou dolosováni na zbylá místa,
bez práva na nasazení a třídění, do opačných polovin než vítěz skupiny.
Přebory se hrají na 3 vítězné sady z pěti možných sad.

10. Míčky:

Hrát se bude plastovými míčky Tibhar 40+ SL kvality *** - dodá pořadatel
turnaje.

11. Právo startu:

Přeboru se mohou zúčastnit hráči uvedení na základech družstev
hrajících soutěže řízené ČÁST, případně ZKSST. ZKSST stanovil
minimální počty účastníků Přeboru mužů pro oddíly a kluby, hrající dlouhodobé soutěže řízené ČAST (od 2.ligy níže) a krajským svazem, které jsou pro oddíly a kluby závazné a jsou uvedeny v příloze (kvóty 2022). Hráči nominovaní
jednotlivými oddíly či kluby, musí být hráči základu družstev. Počty budou sníženy o počet hráčů základu těchto družstev, kteří budou nominováni na M-ČR přímo
ČAST. Oddíly či kluby, které nezajistí účast svých hráčů na Přeborech kraje, budou potrestány pořádkovou pokutou 400,-Kč za jednoho nezúčastněného hráče.
Hráče základu nižšího družstva (např. „C“ dr.) lze v nominaci nahradit hráčem základu vyššího družstva („A“ či „B“ dr.).

Každý ReSST může nominovat 6 hráčů ze svého regionu, kteří nejsou
v základech družstev hrajících soutěže řízené ČAST případně ZKSST.
Soutěž žen je volnou soutěží (bez podmínky nominování svým ReSST), které se
mohou zúčastnit všechny hráčky kraje.
Pozn. Startující hráči a hráčky budou ke hře připuštěni pouze v oddílových
dresech.
12. Podmínky účasti:

Podmínkou startu je přihláška řádně zaslaná ve stanoveném termínu (platí i
pro ženy), platná registrace hráče, zaplacení evidenčního poplatku ve stanovené
výši pro sezónu 2021-22, příp. mít povolení ČAST ke startu v zahraničí. Hráči
musí být občany České republiky. Ve sporných případech je nutno doložit občanský průkaz.

13. Časový pořad:

8,00 - 8,30 h. prezence do soutěží č. 1, 2 a 5.
9,00 h.
zahájení přeboru 1.stupněm soutěží dvouher
do 9,45 h.
prezence do čtyřher

14. Rozhodčí:

Ke stolům určuje z řad závodníků rozhodčí řídící přebor.

15. Ceny:

Ve dvouhrách budou uděleny peněžité ceny ve výši
Muži
Ženy
1.místo
1500,-Kč
900,-Kč
2.místo
900,-Kč
600,-Kč
3.-4.místo
450,-Kč
300,-Kč (za 3.místo)
5.-8.místo
200,-Kč
100,-Kč (za 4.místo)
9.-16.místo
100,-Kč
Počet udělených cen v soutěži žen je závislý na počtu startujících.
a) Peněžité ceny se udělují pouze při účasti nejméně 3 hráček z nejméně dvou
oddílů.
b) Při účasti do 6 hráček se uděluje pouze cena za 1. a 2.místo
c) Při účasti více než 6 hráček budou hrát poražené semifinalistky utkání o
3.místo

16. Postup:

Do I.stupně dvouher M-ČR, které se koná 26.-27.3.2022, budou nominováni
hráči na základě výsledků KP dle kvót (určených ČAST). O pořadí ve skupinách na 3.-4.místě, 5.-8.místě, případně na 9.-16.místě rozhoduje umístění hráčů
na krajském žebříčku 2019/20 (pro nominaci a určení pořadí náhradníků).

17. Přeborníci 2020 ve dvouhrách:
ČERNOHORSKÝ Tomáš (T.J. Sokol Vsetín)
TYDLAČKOVÁ Simona (T.J. Sokol Vsetín)
Rozpis přeborů schválil VV ZKSST dne 19.12.2021

Karel ZAHRADNÍČEK v.r.

Michal JANÍK v.r.

předseda STK ZKSST

předseda ZKSST

