
Městský Svaz Stolního Tenisu v Ostravě 
 

 

V Y P I S U J E 

 

mistrovskou soutěž dvoučlenných oddílových družstev mládeže okresu OSTRAVA 
 

 
A. Všeobecná ustanovení: 

 

 1.  Pořadatel: Městský svaz stolního tenisu v Ostravě a TJ Ostrava KST 

 

     2.   Datum:  1. turnaj –  neděle   19. 4. 2020,              prezentace do 8.15 hod. 

                                                                 2. turnaj –  neděle   17. 5. 2020,               prezentace do 8.15 hod. 

                                                                 3. turnaj –  sobota    6. 6. 2020,               prezentace do 8.15 hod. 

 

     3.   Hrací místo:                             Herna stolního tenisu TJ Ostrava KST na Varenské ul, Ostrava 1 

                                                                                                                                                               

       4.   Vrchní rozhodčí:    Marian Hájko a Miroslav Henžel 

   

       5.   Úhrada nákladů:       Závodníci startují na náklady svých oddílů nebo klubů.  

                                                                 

                                                                Startovné 100,- Kč / družstvo 

  

B. Technická a ostatní ustanovení: 

  

 1. Předpis:         Hraje se podle Pravidel ST a jejich dodatků, Soutěžního řádu ST a  

 ustanovení tohoto rozpisu. 

 

 2. Soutěžní disciplíny:   Dvoučlenná oddílová družstva mládeže ( do 21 let ) oddílů a klubů registrovaných  

                                                                u  MěSST Ostrava hrají turnajovým způsobem. Dle počtu přihlášených družstev  

                                                                budou kategorie rozděleny na dvě věkové kategorie. Děvčata hrají společně s chlapci. 

                                                                                

                                                                        

 3.  Systém soutěží:   1. stupeň „skupinkový“ 

                                            2. stupeň „pavouk“ vyřazovací,                                                                                      

                                                                     v případě malého počtu družstev se bude „hrát o pořadí“  

                                                                 Pořadí zápasů v utkání: 

                                                                 1. A-X                                                      

                                                                 2. B-Y                                                                             

                                                                 3. čtyřhra                                                          

                                   Sestavy družstev jsou volné (bez ohledu na žebříčkové pořadí hráčů).         

                         

 

        4.  Nasazování: Dle průběžného nasazovacího žebříčku MSSST a úspěšnosti hráčů v sezoně  

                                                                2019/2020 v okresních soutěžích MěSST 

 

     5. Míčky:            plast kvality "***" dodá pořadatel. 

    

 6.  Podmínky účasti:  Turnajů družstev mládeže se mohou zúčastnit pouze hráči v mládežnických  

                                                                 kategoriích do 21 let s podmínkou, že hráči nesmí být na základě soupisek  

                                                                 krajských soutěží a výše. 

                                                                  V případě, že budou startovat dvě a více družstev z jednoho oddílu/klubu, je  

                                                                  nutno odevzdat rozhodčímu soupisky potvrzené oddílem. 

 

     7. .Ceny                              Na každém turnaji budou věcně ohodnocena družstva umístěna na 1. – 3. místě.   

                                                               

                                                               Celkoví vítězové třech turnajů obdrží pohár „Přeborník města Ostravy“, medaile  

                                                               a diplomy. 

 

    
Schváleno VV MěSST Ostrava dne: 6. 1. 2020                                                                         

  

H E N Ž E L   Miroslav, v.r.                                                               H Á J K O   Marian,v.r.           

místopředseda MěSST Ostrava                                                                                         předseda MěSST Ostrava                                                       
  
                                              www.ostravskypinec.cz                                                                                                                     


