
Jihomoravský svaz stolního tenisu 

 
Brno 31. října 2015  

 

PROPOZICE 
přeborů Jm kraje jednotlivců ve stolním tenisu staršího žactva 2015/2016 

 
A) Všeobecná ustanovení  

 

1. Pořadatel:   SKST Mart Hodonín (z pověření JmSST)  

2. Datum konání:  sobota 19. března 2016  

3. Místo konání:  Hala stolního tenisu v Hodoníně - Bažantnici, Lipová alej 23B (8 stolů) 

4. Ředitelství:  Richard Brhel (ředitel), František Mikulecký (vrchní rozhodčí - lic.NR), 

Adam Juřík (zást. vrchního rozhodčího – lic. B) 
5. Úkol pro OSST: Okresní svazy zašlou nejpozději do 10. ledna 2016 na e-mail 

adobovs@seznam.cz a v kopii na stk@kamp.cz hrací plány okresního 

(regionálního) přeboru a seznamy nominovaných hráčů a hráček na KP s 

udáním roku narození a oddílové příslušnosti dle Rozpisu KP JmSST 2015-

2016 (včetně náhradníků) – viz formulář. Zaslání hracích plánů či 

nominace okresním svazem není přihláškou na KP! Okresy, které 

odehrají OP po výše uvedeném termínu, zašlou požadované 

informace co nejdříve po odehrání přeborů. 
6. Divoké karty:  Do 28. 2. 2016 je možné žádat o udělení DK. JmSST udělí po jedné DK 

v kategorii starších žáků i starších žákyň. Žádosti zasílejte na adresy 

adobovs@seznam.cz, stk@kamp.cz. 

7. Přihlášky: Nominovaní hráči a hráčky, i všichni náhradníci, se přihlásí nebo odhlásí 

na výše zmíněné emailové adresy nejpozději do 13. 3. 2016. Z okresů, 

kde se odehrají OP jednotlivců po výše uvedeném termínu, se 

nominovaní hráči přihlásí co nejdříve po odehrání přeborů. 

Pozn.: Odhlášení v den turnaje, případně pozdní příjezd, je nutné 

oznámit vrchnímu rozhodčímu na tel. 737 124 287.  
8. Losování dvouher:  Na místě po skončení prezentace. Nasazení dle nasazovacího žebříčku JmK 

platného od 1. 1. 2016.  

9. Stravování:   Možnost občerstvení zajistí pořadatel na místě  

10. Úhrada nákladů:  JmSST hradí provozní náklady. Závodníci startují na náklady svého oddílu 

nebo vlastní. 

 

B) Technická ustanovení  

 

11. Předpis:   Hraje se dle Pravidel ST, SŘ a ustanovení tohoto rozpisu  

12. Soutěžní disciplíny  1. Dvouhra chlapců, 2. Dvouhra dívek,  

3. Čtyřhra chlapců, 4. Čtyřhra dívek, 5.Smíšená čtyřhra  

13. Systém soutěže:  I. stupeň skupinový, II. stupeň vylučovacím způsobem.  

Všechny čtyřhry vylučovacím způsobem.  

Všechny disciplíny vždy na tři vítězné sady.  

14. Právo startu:  Hráči a hráčky přihlášení okresními svazy dle stanovených kvót.  

Volná místa po termínu přihlášek doplní JmSST. 

15. Podmínka účasti:  Zaplacený evidenční poplatek. Hráči jsou povinni účastnit se i soutěží 3 až 5 u 

přeborů jednotlivců a jsou povinni dohrát všechny disciplíny, k nimž byli 

vylosováni.  

16. Časový pořad:  8,00 - 8,30 h prezentace, losování dvouher, 9,00 h nástup a zahájení soutěží, 

do 9,15 h přihlášky ke čtyřhrám, 17,00 h plánované ukončení, vyhlášení vítězů 

17. Rozhodčí:   Ke stolům určuje vrchní rozhodčí (jeho zástupce)  

18. Míčky:   plastové XUSHAOFA *** (dodá JmSST)  

19. Titul a hodnocení:  Vítězové disciplín získávají titul "Přeborník kraje na rok 2015-2016",  

hráči na 1.-3. místě obdrží diplom a medaile (dodá JmSST).  

20. Postup na MČR:  Dva chlapci a jedna dívka dle nominace JmSST 
 

Pavel Halas, STK JmSST     Libor Svoboda, KM JmSST 
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