
Jihočeský krajský svaz stolního tenisu 
v y p i s u j e 

přebor Jihočeského kraje ve stolním tenisu jednotlivců staršího žactva U15 
(2007 a mladší) 

p r o   r o k   2 0 2 0 
 

1. Pořadatel: PINEC JH 1930 
2. Datum uspořádání: sobota 18.PROSINCE 2021 v 9:00 hod. 

 

3. Místo: Jindřichův Hradec, V. ZŠ na Sídlišti Vajgar 692 (pod 

Trojstřediskem)  
4. Ředitelství soutěže:  

ředitel:                            Ladislav Matl              tel.:777344450 
vrchní rozhodčí:             Jaroslava Tenglová   tel.: 724508932 

5.    

Přihlášky: Zašlou KLUBY stolního tenisu do čtvrtka 16.12.18:00hod. 

výhradně na adresu: j.tenglova@seznam.cz tel.: 724508932 

a současně pinec@pinecjh.cz tel:.777344450 
 

6. Losování: V místě konání přeboru před zahájením soutěží. 
 

7. Občerstvení: Z hygienických důvodů nebude 

 

8. Úhrada nákladů: JčKSST hradí náklady na technicko-organizační 
uspořádání přeboru. Ostatní náklady hradí svým závodníkům vysílající oddíly 
(kluby) stolního tenisu. 

9. Předpis: Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, podle Soutěžního řádu 
stolního tenisu a podle ustanovení tohoto rozpisu. V kvalifikačních skupinách 
singlu, v útěše a v deblových soutěžích se hraje vždy na tři vítězné sety z pěti. 
V hlavní soutěži pak na čtyři vítězné sety ze sedmi. 

10. Míčky: Butterfly R+***   
11. Soutěžní disciplíny:  

Dvouhra starších žáků 
Dvouhra starších žákyň 
Čtyřhra starších žáků 
Čtyřhra starších žákyň 
Smíšená čtyřhra staršího žactva 
Systém soutěže: 
 Starší žáci hrají ve skupinách po čtyřech hráčích, ze kterých postupují vždy 
první dva do hlavní soutěže. Ta se hraje K.O. systémem. Útěcha se na KP 
nehraje. 
Starší žákyně hrají ve skupinách po třech-čtyřech hráčkách, ze kterých vždy 
první dvě postoupí do čtvrtfinále hlavní soutěže.  Útěcha se na KP nehraje. 

 

12. Čtyřhry a smíšené čtyřhry se hrají K.O. systémem na tři vítězné sety z pěti. 
 

13. Podmínky účasti: Přeboru se mohou zúčastnit pouze ŘÁDNĚ 
REGISTROVANÍ HRÁČI A HRÁČKY, kteří byli řádně přihlášeni KLUBY 
stolního tenisu.  

14. Kvóty závodníků: Vzhledem k nízkému počtu účastníků na KBT se pro 
tuto sezónu kvóty na KPJ ruší. 
 

15. Časový pořad: 
  8.00 – 8.30 hod.: prezentace  
   8.30 – 9.00 hod.: losování 
   9.00 hod.: nástup a zahájení přeboru  

16. Titul a ceny: Vítězové a poražení semifinalisté ve dvouhrách obdrží poháry. 
Ve čtyřhře a mixu, a útěše obdrží hráči a hráčky n 1.-3. místě medaili. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

Vítěz Krajského přeboru bude automaticky nominován na MČRJ za 

Jihočeský kraj. Pokud si tento svojí účast již zajistil postavením na 

žebříčku ČR, bude nominován další v pořadí. V případě, že se bude 

rozhodovat mezi poraženými semifinalisty, přednost má lépe postavený 

hráč v aktuálním pořadí těsně před MČR. K žebříčku ČR nebude v tomto 

případě přihlédnuto. 
 

 HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:  

1/Při vstupu do budovy školy, bude všem přítomným změřena teplota.  

2/Hráči a nutný doprovod odevzdají Čestné prohlášení o bezinfekčnosti. 

3/Účastníci přeboru jsou povinni si při příchodu do budovy vydesinfikovat 

ruce. 

4/ Mimo hrací prostor jsou všichni přítomní povinni nosit respirátor. 

5/Přebor se hraje bez účasti diváků. 

Dále platí ,,PRAVIDLA ČAST PRO KONÁNÍ SOUTĚŽÍ VE STOLNÍM 

TENISU- 11/2021 

 Na základě nepředvídatelného vývoje epidemiologické v ČR si 

JčSST vyhrazuje právo upravit tyto propozice dle aktuálně platných 

podmínek.  
 V Českých Budějovicích 2.12. 2021 
  
 Pavel Hložek Martin Dvořák 
 předseda předseda STK 
 
                    Pavel Mleziva                                            Ladislav Matl                
                    předseda KM                                             ředitel turnaje 
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