
Oddíl stolního tenisu 
 

SKST Dubňany 
 

pořádá 13. dubna 2019 

46. ročník 

bodovacího turnaje kategorie B 

nejmladšího žactva 

I. Základní ustanovení 

 
1. Pořadatel:   SKST Dubňany 

2. Datum konání:  13. 4. 2019 

3. Místo konání:  Sportcentrum Želva, Hodonínská 1680, Dubňany 

4. Ředitelství turnaje:  ředitel:  Šural Václav 

       hlavní pořadatel:  Petr Ševčík 

       vrchní rozhodčí: Juřík Miroslav (licence NR) 

       zást. vrch. rozhodčího: Šural Václav 

Pořadatelskou a zdravotní službu zajišťují členové pořádajícího oddílu. 

5. Přihlášky: jmenovité přihlášky s uvedením roku narození zašlou oddíly nejpozději do 12. 4. 2019, výhradně 

na e-mail:  jurik32@seznam.cz 

6. Vklady: budou vybírány při prezenci ve výši 50,- 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 4. divize 

11. Systém soutěže:  hraje se systémem dle Rozpisu JmSST pro sezonu 2018 – 2019. 

      Nejmladší žactvo ve 4 divizích dvoustupňovým systémem (I. stupeň všech divizí skupinový - 

      postup první 2, II. stupeň 1.- 3. divize skupinový o konečné pořadí, 4. divize vylučovací), 

      soutěž útěchy vylučovacím způsobem, vše na tři vítězné sety z pěti. 

12. Podmínky účasti: turnaje se mohou zúčastnit hráči a hráčky splňující věkové kriterium kategorie nejmladšího 

        žactva a se zaplaceným evidenčním poplatkem na sezonu 2018-19. 

13. Časový pořad:  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: Závodníci umístění na 1. – 3. místě obdrží medaili a diplom, stejně tak vítězové divizí a útěchy 

16. Stoly a míčky: hraje se na 8 stolech plastovými míčky Joola Super
***

 

17. Námitky: dle SŘ 

 

Tento turnaj byl JmSST v Brně zařazen do programu 33. ročníku BTM JmK. 

 

 

 

Šural Václav 

Předseda SKST Dubňany 


