REGIONÁLNÍ SVAZ STOLNÍHO TENISU
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
VYPISUJE

OKRESNÍ PŘEBORY STUH VE STOLNÍM TENISU MUŽŮ A
ŽEN PRO ROK 2012

A. Všeobecná ustanovení:
1. Pořadatel:

Z pověření VV STUH - TJ Nivnice, oddíl stolního tenisu

2. Datum konání:

Neděle 6.1.2013

3. Místo konání:

Sportovní hala Nivnice, Podohradí 888

4. Ředitelství přeborů: Ředitel
Hlavní rozhodčí
Hlavní pořadatel
Lékař
5. Přihlášky:

Michal Janík
Dagmar Koušová
Libor Hladiš
Mudr. Roman Kouša

jmenovité přihlášky do pátku 4.1.2013 - 10 hod.
na e-mailovou adresu: info@pinec.net !
Přihláška bude vždy zpětně e-mailem potvrzena.

6. Úhrada nákladů:

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

B. Technická a ostatní ustanovení:
7. Předpis:

8. Soutěžní disciplíny:

Hraje se podle Pravidel ST, Soutěžního řádu ST a jejich dodatků a
ustanovení tohoto rozpisu.
1. Dvouhra mužů
2. Dvouhra žen (v případě účasti 4 a více žen)
3. Čtyřhra mužů (v případě že se neuskuteční soutěž žen
mohou startovat v soutěžích mužů)

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 ( o pořadí ve skupinách při stejném
bodovém zisku rozhoduje poměr setů, při stejném poměru setů pak
rozhoduje vzájemný zápas hráčů)
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 nejvyššího žebříčku.
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:

YASAKA kvality * * * dodá pořadatel turnaje.

12. Podmínky účasti:

Podmínkou startu je příslušnost do STUH – Hráč musí být vedený na
evidenčních seznamech STUH

13. Časový pořad:

8,00 - 8,30 h.
8,30 - 9,00 h.
9,00 h.

prezentace
losování
zahájení přeboru

do 10,00 h. prezentace do čtyřher
14. Rozhodčí:

Ke stolům určuje z řad závodníků hlavní rozhodčí.

15. Ceny:

Budou uděleny věcné ceny
Počet udělených cen v soutěži žen je závislý na počtu startujících.

Rozpis přeborů schválil VV STUH dne 14.12.2012

Michal Janík
..............……….......................
předseda STUH

