
 

 

 

 

pořádá 
 

 

 

dospělých a mládeže ve stolním tenisu pro sezónu 2013-14 
 

A. Všeobecná ustanovení 
 

1. Pořadatel   Pražský svaz stolního tenisu 

2. Datum   4. – 5. 1. 2014 

3. Místo Sportovní hala Jižního Města  

areál ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 11 

4. Ředitelství   ředitel    Ing. Zdeněk Šedivý 

    vrchní rozhodčí  Jiří Fausek  lic. NR 

    zást. vrchního rozhodčího Lukáš Kotlorz lic. NR  

      

5. Přihlášky do 1. 1. 2014 na e-mail: mladez@prazskypinec.cz 

V případě neúčasti již přihlášeného hráče (hráčky) prosíme 

nahlásit tuto skutečnost do 3. 1. 2013 do 20:00 (do začátku 

losování)  

 

6. Vklady  soutěže dospělých 100,- Kč / účastník / den 

(opravňuje k sehrání všech soutěžních disciplín dne) 

 

  soutěže mládeže zdarma 

 

7. Losování losování bude veřejné a proběhne 3. 1. 2013 a 4. 1. 2013 

ve 20:00 v místě konání soutěže 

 

8. Úhrada  účastníci startují na náklady svých oddílů, nebo vlastní 

 

9. Občerstvení  bude zajištěno v místě konání 

 

B. Technická ustanovení 

 

10. Předpis  hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu 

stolního tenisu a podle ustanovení tohoto rozpisu 

 

11. Upozornění! každý hráč se může přihlásit do maximálně 4 soutěžních 

disciplín v jeden den. 
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12. Soutěžní disciplíny:  

1. dvouhra mužů 

2. dvouhra žen 

3. čtyřhra mužů 

4. čtyřhra žen 

5. smíšená čtyřhra mužů a žen 

 

6. dvouhra dorostenců  

7. dvouhra dorostenek  

8. čtyřhra dorostenců  

9. čtyřhra dorostenek 

10. smíšená čtyřhra dorostu 

 

11. dvouhra starších žáků  

12. dvouhra starších žákyň 

13. čtyřhra starších žáků 

14. čtyřhra starších žákyň  

15. smíšená čtyřhra staršího žactva 

 

16. dvouhra mladších žáků  

17. dvouhra mladších žákyň 

18. čtyřhra mladších žáků 

19. čtyřhra mladších žákyň  

20. smíšená čtyřhra mladšího žactva 

 

21. dvouhra nejmladších žáků 

22. dvouhra nejmladších žákyň 

23. čtyřhra nejmladších žáků 

24. čtyřhra nejmladších žákyň 

25. smíšená čtyřhra nejmladšího žactva 

 

13. Systém soutěží  dvouhry se hrají dvoustupňovým systémem: 

    I. stupeň – skupinový systém 

    II. stupeň – vylučovací systém 

 Dvouhry se hrají na tři vítězné sady z pěti, v soutěži mužů a 

žen od semifinále na čtyři vítězné sady ze sedmi. 

 

 Ve dvouhře mužů bude nasazeno 8 hráčů podle aktuálního 

nasazovacího žebříčku ČR (případně PSST) přímo do II. 

stupně soutěže. 

 

Čtyřhry – vylučovací systém 

Soutěže čtyřher se hrají na tři vítězné sady z pěti. 

 

14. Právo účasti právo účasti mají všichni hráči a hráčky řádně registrovaní 

a evidovaní v pražských oddílech, kteří nejsou cizími 

státními příslušníky, hráči a hráčky, kteří byli registrováni v 

pražských oddílech a přestoupili do zahraničí, kde hrají se 

souhlasem ČAST. 

 

 

 

 



15. Postupy na M-ČR dospělých postupují přímo semifinalisté a 

semifinalistky, o dalších nominovaných rozhodne VV PSST. 

Nominace na MČR mládeže bude provedena dle metodiky 

KM ČAST.  
 

16. Časový pořad sobota 4. 1. 2014 – soutěže dospělých, staršího a nejmladšího žactva 

8:00 – 8.30 Prezentace účastníků soutěží dospělých 

9:00  Slavnostní zahájení 

9:15  Zahájení soutěží dospělých 

11:00 – 11.30 Prezentace účastníků soutěží nejmladšího 

a staršího žactva 

12:00  Zahájení soutěží nejmladšího a staršího žactva 

 
 

    neděle 5. 1. 2014 – soutěže dorostu a mladšího žactva 

8:00 – 8.30 Prezentace účastníků soutěží mladšího žactva  

  a dorostu 

9:00  Slavnostní zahájení 

9:15  Zahájení soutěží mladšího žactva a dorostu 
 

17. Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí nebo jeho 

zástupce z řad účastníků 
 

18. Míčky a stoly hraje se míčky značky Joola*** na 16 stolech zn. Stiga 
 

19. Námitky námitky se podávají řediteli turnaje dle Soutěžního řádu 
 

20. Ceny závodníci na 1. – 3. místě obdrží diplom, medaili a věcnou 

cenu, vítězové všech soutěží získávají titul „Přeborník 

Prahy“. 

 

Turnaj byl schválen VV PSST jako Přebor Prahy pro soutěžní ročník 2013-14. Rozpis 

turnaje schválen VV PSST dne 13. 11. 2013. 
     

      

 

 

V Praze dne 4. 12. 2013                                                                                                                                                                                               

 Ing. Zdeněk Šedivý 

předseda VV PSST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


