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Krajský svaz stolního tenisu Libereckého kraje
vypisuje
přebor Libereckého kraje ve stolním tenisu v kategorii mužů a žen pro ročník 2018/19
A.
1.
2.
3.
4.

Všeobecná ustanovení
Pořadatel:
Místo konání:
Termín:
Ředitelství soutěže:

5. Přihlášky:

6. Losování:

7. Prezence:
8. Občerstvení:
9. Úhrada nákladů:

Z rozhodnutí krajského svazu pověřen uspořádáním TJ Spartak Chrastava
Sportovní hala TJ Spartak Chrastava, Turpišova 292, Chrastava
neděle13. 1. 2019
Ředitel:
Jiří Veselka
Vrchní rozhodčí:
Jakub Vrabec
Pořadatelskou a zdravotní službu zajišťuje pořádající oddíl.
E-mailem, dle přiloženého tiskopisu nejpozději do středy 9. 1. 2019.
a) Hráči, kteří jsou přímo nominováni krajským svazem, se přihlašují sami e-mailem.
Sdělte prosím i neúčast. Za hráče ze základu extraligy, kteří se přeborů nezúčastní,
nebudou pozváni náhradníci. Za hráče ze žebříčku a ze základu 1. ligy budou pozváni
přihlášení náhradníci podle žebříčku do naplnění maximálního počtu přihlášených
účastníků (32). Přímou nominaci mají hráči do 100. místa žebříčku ČR, základu
extraligy a 1. ligy (Košťál, Seibert, Borůvka L. Šilhán, Medek, Blinka– všichni SKST
Liberec).
b) Nominaci za okres posílá regionální svaz. Nominovaní hráči se přihlašují sami nebo
prostřednictvím klubu.
c) Divoká karta KM KSST Liberec – vydá KM.
Adresa pro nominaci a přihlášky:e-mail: petricekivo@gmail.com
proběhne podle časového rozpisu v den konání přeborů po ukončení prezentace. Nasazení
je podle republikového nasazovacího k 31.12.2018, případně krajského žebříčku 2017/18.
muži: do každé skupiny I. stupně se nasadí maximálně 3 hráči. 1. nasazený se nasadí na
pozici 1, 2. nasazený na pozici 2, případně 3. nasazený na pozici 4. Pořadí zápasů je dáno
B. tabulkami. Jsou-li ve skupině hráči jednoho klubu, pořadí zápasů se upraví tak, aby
odehráli svůj zápas v 1. kole. Ve skupinách se třídí podle klubů.
Do II. stupně postupují hráči na 1. a 2. místě. Ve II. stupni mají nárok na nasazení pouze
vítězové skupin (podle žebříčku) a losuje se podle kritéria:
1. První a druhý hráč ze skupiny do opačných polovin pavouka
2. Třídění podle klubů.
Do 2. stupně bude nasazeno 8 hráčů.
ženy: losuje se a nasazuje podle stejných pravidel. Přesný rozpis bude podle počtu
přihlášených.
podle časového rozpisu
občerstvení v hale zajistí pořadatel.
Hráči startují na své náklady, případně na náklady klubů

B. Technická a ostatní ustanovení
10. Předpis:
Hraje se podle „Pravidel stolního tenisu ČAST“, „Soutěžního řádu stolního tenisu“ a
ustanovení tohoto rozpisu. Míčky značky JoolaFlash, bílá, ***.
11. Soutěže:
a)
dvouhra mužů
b)
dvouhra žen
c)
čtyřhra mužů
d)
čtyřhra žen
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12. Systém:
Dvouhry –

muži:
I. stupeň 8 skupin po 3–4 hráčích, ze skupiny postupují hráči na 1. a 2. místě
II. stupeň je vylučovací systém, „pavouk“ 16
Všechny dvouhry se hrají na tři vítězné sady z pěti možných
Čtyřhry – vylučovací systém na tři vítězné sady z pěti.
ženy:
Systém bude zvolen podle počtu přihlášených účastnic
13. Účastníci:
muži:
přímá nominace
- zaslaná přihláška
regionální nominace
- regionální nominace a zaslaná přihláška
divoká karta KM
- nominace KM KSST (maximálně 3 hráči)
Kvóty pro okresy: Liberec - 15, Česká Lípa - 3, Jablonec - 5, Semily - 4
ženy: Přeboru se mohou zúčastnit všechny závodnice, které se zaprezentují
14. Náhradníci:
Za přímo nominované hráče budou doplněni náhradníci podle bodu 5. Za hráče
nominované okresním svazem budou doplněni hráči v pořadí náhradníků daného regionu.
Jestliže nebude mít region žádného náhradníka, bude doplněn náhradník z jiného regionu,
a to podle žebříčku. Náhradníky za omluvené hráče nominované KM určí KM (mládež),
případně budou zařazení přihlášení náhradníci podle žebříčku.
15. Podmínky:
Přeboru se mohou zúčastnit řádně přihlášení, nominovaní a prezentovaní závodníci, kteří
mají platnou elektronickou registraci (včetně fotografie), případně „zelenou kartu“. Soutěže
se mohou zúčastnit pouze závodníci - občané ČR. Závodník je povinen se prezentovat
v době určené tímto rozpisem.
16. Časový pořad:
13. 1. 2019
7.30 – 8.40 hod. prezence soutěže mužů
Po této době budou do soutěže zařazeni náhradníci
8.45 hod.
losování
9.00 hod.
zahájení soutěží I. stupně mužů
9.45 hod
prezentace soutěže žen
10.00 hod.
zahájení soutěže žen
17. Rozhodčí:
Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí nebo jeho zástupce, případně si
hráči počítají sami
18. Nominace na MČR:
Bude určena rozpisem MČR a doplněna do rozpisu dodatečně. Nominace hráčů na 5.8.místě, případně 9.-16. místě bude určena podle krajského žebříčku 2017/18.
19. Tituly:
Vítězové jednotlivých disciplín získávají titul „Přeborník Libereckého kraje ve stolním
tenisu pro rok 2019“.
Hráči na 1. – 8. místě ve dvouhře získávají finanční odměnu, ženy + pohár:
muži
ženy
1. místo
2.000,400,2. místo
1.500,300,3.-4. místo
600,3. místo - 200,5.-8. místo
200,Podmínky odměny pro ženy je alespoň dvojnásobná účast hráček (6 a více, podle tabulky,
4 – 5 hráček 1. a 2. místo, méně než 4 hráčky pouze 1. místo)
Dvojice na 1.-4. místě (muži) a na 1.-2. místě (ženy) ve čtyřhře získávají medaili:
20. Přeborníci 2018:
dvouhra mužů
Josef Medek
SKST Liberec
dvouhra žen
Natálie Nykodýmová
Jiskra Nový Bor
čtyřhra mužů
Michal Blinka Josef Medek
SKST Liberec
čtyřhra žen
xxx
SKST Liberec
V Liberci dne 18. 10. 2018
Jan Varcl
předseda STK KSSTLK

Jiří Veselka
předseda VV KSSTLK
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odeslat nejpozději do 9. 1. 2019 naemail:petricekivo@gmail.com

Regionální nominace na KP mužů a žen 2018/19
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Přihláška na KP mužů a žen 2018/19
(u hráčů, kteří nejsou přímo nominování je
podmínkou nominace regionálním svazem).

odeslat nejpozději do 9. 1. 2019 na email:petricekivo@gmail.com
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