Rozpis okresních přeborů mládeže RSST Blansko
jednotlivců ve stolním tenisu 2021
1.Pořadatel OP: Regionální svaz stolního tenisu Blansko, z.s.
2. Termín a místo konání OP: 5.12.2021 (Ne), ZŠ Rájec-Jestřebí,Školní 446
3. Časový pořad:
1. část 7.30 - 8.00
8.00 - 8.30
8:30

prezentace – U11,U15
losování
zahájení soutěží

2.část 11.00 - 11.30 prezentace – U13, U17,U19
11.30 - 12.00 losování
12.00
zahájení soutěží
4. Soutěžní disciplíny:
Dvouhra U11
Dvouhra U13
Dvouhra U15
Dvouhra U17 a 19
Soutěže jednotlivců hrají chlapci a dívky dohromady.
5. Účast v soutěžích:
Hráč hráč se může zúčastnit pouze dvou kategorií a to následovně :
Hráč který hraje kategorii U11,může hrát i v kategoriích vyšších avšak pouze v jedné z vyšších
kategorií,to samé platí i pro ostatní kategorie.
6. Účast na KP JmSST:
V každé kategorii bude přímo nominováno 24 nejlepších chlapců a 8 nejlepších dívek dle žebříčku
mládeže JmSST . Dále každý okres nominuje 1 chlapce a 1 dívku. Zbývající místo obsadí VV JmSST
udělením divoké karty. Náhradníci za přímo nominované hráče budou určeni dle žebříčku.
Náhradníci za neobsazená místa z okresů budou určeni dle žebříčku. Náhradníci za hráče
nominované okresy budou další hráči z příslušných okresů.
RSST zašlou nominaci dle pokynů KM JmSST.
7. Přihlášky:
Přihlášky zasílejte na email : harna.tomas@gmail.com do pátku 4.12.2021
8. Vklady:
Na OP se vklady nevybírají.
9. Ceny:
Vítězové všech disciplín získávají titul „Přeborník RSST Blansko na rok 2021“. Hráči a hráčky na 1.,
2., 3. místě všech disciplín obdrží medaili a diplom, vítězové jednotlivých kategorií pohár.
10. Občerstvení:
Pořadatelé zajistí občerstvení v místě konání turnaje.
11. Podmínky účasti:
Turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči a hráčky, kteří jsou občany ČR, splňují věkové kritérium
pro danou věkovou kategorii a mají zaplacený evidenční poplatek v oddílu RSST Blansko na sezónu
201921 - 22.
12. Nasazení:
Hráči (hráčky) jsou nasazeni dle aktuálního nasazovacího žebříčku.

13. Míčky:
Turnaje se hrají plastovými míčky JOOLA FLASH 40+***, které dodá RSSTB.
14. Systém soutěží:
I. stupeň skupinový (čtyřčlenné skupiny), II. stupeň se hraje vylučovacím způsobem, netřídí se
podle oddílů. Vítězové skupin budou do II. stupně vylosováni dle pořadí v žebříčku. Všechny
soutěže se hrají na 3 vítězné sety z pěti.
Hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu, tohoto rozpisu a souvisejících ustanovení.
15. Zasílání výsledků:
Hlavní rozhodčí je povinen do tří dnů zveřejnit výsledky na webových stránkách RSSTB. Startovní
listina bude povinně obsahovat křestní jméno, příjmení, oddíl a rok narození každého hráče. Ve
skupině a v prvním kole II. stupně budou hráči uvedeni s křestním jménem a příjmením. Ve všech
výsledcích budou uvedeny míčky. Výsledky budou zaneseny do žebříčků a vyvěšeny na webových
stránkách RSSTB.
17. Bodování:
OP se započítávají do Bodovací soutěže RSSTB (OBTM) a do žebříčku RSSTB.
Body za umístění:

Pořadí
1. Místo
2. Místo
3-4. Místo
5-8. Místo
9-16.Místo

Množství bodů
12
10
8
5
3

V Blansku 1.11.2021
Pavel Gyurgyik
předseda RSST Blansko

Zdeněk Křepela
KM RSST Blansko

