
Městský Svaz Stolního Tenisu v Ostravě
 

V Y P I S U J E 

 

PŘEBORY MĚSTA OSTRAVY JEDNOTLIVCŮ – MLÁDEŽE 

VE STOLNÍM TENISU                                                                                                  

kategorie NEJMLADŠÍ ŽACTVO ( narození v r. 2009 a mladší) 
 

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

2. Datum konání: sobota 18. ledna 2020  
 

3. Místo konání:  Herna stolního tenisu TJ Ostrava KST, Varenská ul. 40a, Moravská Ostrava 

 

4. Ředitelství přeborů: Ředitel přeborů  Miroslav HENŽEL 

Vrchní rozhodčí Marian HÁJKO 

 

5. Prezence:  nejmladší žactvo ……………….8.00  – 8.30 hod 

 

6. Soutěže:  A. turnaj ve stolním tenise 
                                                    dvouhry, čtyřhry………………..vše v kategoriích NMŽ 

Dvouhry a čtyřhry děvčat budou uspořádány jen při splnění čl. 202.01 Soutěžního 

řádu (min. počet 3 závodnice nebo 3 dvojice). Při nesplnění této podmínky mají 

děvčata možnost startu v soutěži chlapců, popř. bude uspořádána společná soutěž. 

Čtyřhry budou vyhlášeny při splnění podmínek čl. 202.01 Soutěžního řádu 

(minimálně 3dvojice).  

B. soutěž Speciální tělesné připravenosti hráče stolního tenisu 

Soutěže v disciplínách: skok do dálky z místa, hloubka předklonu, člunkový běh 

6x7m, vějíř, rychlost reakce. 

  

7. Systém soutěží  
      stolního tenisu: bude vyhlášen dle počtu přihlášených závodníků před zahájením přeborů. 

 

8. Předpis:  hraje se podle pravidel st. tenisu ČAST, Soutěžního řádu ČAST a ustanovení tohoto 

předpisu. 

 

9. Míčky:   „plast“ -  dodá MěSST Ostrava 

 

10. Rozhodčí:  ke stolům určuje z řad závodníků vrchní rozhodčí. 

 

11. Tituly,ceny a postup:  vítězové kategorií obdrží pohár „Přeborník města Ostravy ve stolním tenisu pro rok 

2020“, diplom a medaili. Ostatní závodníci na medailových místech obdrží medaile a 

diplomy. 

Přeborníci jednotlivých kategorií (v soutěži jednotlivců) mají právo startu na 

přeborech Moravskoslezského kraje v roce 2020. 

Nejlepší závodníci v soutěži speciální tělesné připravenosti obdrží také pohár pro 

vítěze, diplomy a medaile. 

POZOR!!!! Klub stolního tenisu, který bude mít nejvíce členů na Přeborech 

nejmladšího žactva obdrží SLADKOU ODMĚNU ve formě DORTU!!!!! 

 

 

V Ostravě dne: 06. 01. 2020                                          

                                                                        
O T U

1  
Marian HÁJKO v.r.       Miroslav HENŽEL v.r.   

             předseda MěSST Ostrava                   místopředseda MěSST Ostrava 


