
SPORTOVNÍ KLUB STOLNÍHO TENISU DUBŇANY 
 

pořádá dne 9 a 10. října 2021 turnaj mládeže ve stolním tenise kategorie B 
mladšího žactva U 13 a nejmladšího žactva U 11 pro závodníky Jmk. 

I. Základní ustanovení: 

 
1. Pořadatel:     SKST Dubňany 
2. Datum konání:    9. – 10. 10. 2021 
3. Místo konání:    Sportcentrum Želva, Hodonínská 1680, Dubňany 
4. Ředitelství turnaje:  ředitel:  Ševčík Petr        
        vrchní rozhodčí: Juřík Miroslav (licence NU), tel.: 728 187 947  
        zást. vrch. rozhodčího: Šural Václav (licence B), tel.: 724 972 600 

hlavní pořadatel:  Kotásek Pavel 
Pořadatelskou a zdravotní službu zajišťují členové pořádajícího oddílu.  

5. Přihlášky:     podávají se přes Registr ČAST nejpozději do 7. 10. 2021, 
případně na e-mail:  jurik32@seznam.cz 

6. Vklady:      100,- Kč, u nepřihlášených dvojnásobné startovné 
7. Losování:      veřejné v místě turnaje po skončení prezentace 

nasazení dle aktuálního nasazovacího žebříčku  Jmk 
8. Občerstvení:    v restauraci Sportcentra Želva 
 

II. Technická a ostatní ustanovení 

 
9. Předpis:   hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu. 
10. Soutěžní disciplíny:  1. dvouhra nejmladšího žactva 

2. útěcha nejmladšího žactva 
3. dvouhra mladšího žactva 
4. útěcha mladšího žactva 

11. Systém soutěže: hraje se systémem dle Rozpisu JmSST pro sezonu 2021 – 2022 
nejmladší žactvo (U11) – dvoustupňový systém (I. stupeň skupinový, II. stupeň 
a útěcha vylučovací) 
mladší žactvo (U13) je rozděleno do turnaje A a B, systém obou turnajů 
dvoustupňový (I. stupeň skupinový, II. stupeň a útěcha vylučovací) 
Vše na tři vítězné sady z pěti možných. 

12. Podmínky účasti: turnaje se mohou zúčastnit hráči a hráčky splňující kriterium dané věkové 
kategorie a se zaplaceným evidenčním poplatkem na sezonu 2021-22 
 

13. Časový pořad: 9. 10. sobota 7:30 – 8:30   prezence mladšího žactva 
                            8:30 – 9:00  losování 
                            9:15     nástup a zahájení soutěže 
                               10. 10. neděle 7:30 – 8:30   prezence nejmladšího žactva 
                            8:30 – 9:00  losování 
                            9:15     nástup a zahájení soutěže 
 
14. Rozhodčí:  k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí a jeho zástupce z řad závodníků 
15. Ceny: Pořadatel odmění hráče na 1., 2., 3. - 4. místě každé kategorie a také vítěze útěchy 

všech kategorií 
16. Stoly a míčky: hraje se na 8 stolech plastovými míčky Joola flash 40+*** 
17. Námitky: dle SŘ 
 
Opatření proti šíření Covid-19 se řídí aktuální epidemiologickou situací. 
 
Tento turnaj byl JmSST v Brně schválen jako bodovací turnaj nejmladšího a mladšího žactva 
kategorie B. 
 
Ševčík Petr               Šural Václav 
ředitel turnaje              zást. vrch. rozhodčího 


