
Jihomoravský svaz stolního tenisu 
 

 

Platby na účet: Jihomoravský svaz stolního tenisu o.s., číslo účtu 2500403139/2010, var. symbol = číslo klubu v Registru ČAST 

 

         V Brně dne 5.1.2023 

ROZPIS 

krajského přeboru ve stolním tenise mužů a žen jednotlivců 2022/2023 

A) Všeobecná ustanovení 

1. Pořadatel: TTC Moravská Slavia Brno (z pověření JmSST) 

2. Datum konání: sobota 28. ledna 2023 

3.  Místo konání: hala ST Brno, Vojtova 12 (10 stolů) 

4. Ředitelství: Ing. Marek Šmerda (ředitel), Pavel Halas - VR – lic. B, Aneta Vodáková – ZVR-lic. K 

5. Přihlášky: Jmenovité přihlášky s uvedením oddílové příslušnosti zašlou okresní svazy v počtech dle 

stanovených kvót (včetně náhradníků) nejpozději do 15.1.2023 na e-mail stk@kamp.cz. Nebude přijata 

přihláška z okresů, které nedodaly do uvedeného data hrací plány okresního přeboru dané kategorie. Nahlášení 

hráči budou zaneseni do Registru ČAST, kde bude od 20.1.2023 do 26.1.2023 probíhat přihlašování. 

Nominovaní hráči i náhradníci se zde musí přihlásit/odhlásit. Ve výjimečných případech bude možné se 

přihlásit/odhlásit mailem na adrese stk@kamp.cz, odhlášky v den konání na tel. 608 421 103. 

6. Losování dvouher: Na místě po skončení prezentace. Nasazení dle koeficientu STR k 26.1.2023. 

7. Stravování: možnost občerstvení zajistí pořadatel na místě 

8. Úhrada nákladů: JmSST hradí provozní náklady, hráči startují na náklady svých oddílů. 

B) Technická ustanovení 

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

10. Soutěžní disciplíny 

1. Dvouhra mužů; 2. Dvouhra žen; 3. Čtyřhra mužů; 4. Čtyřhra žen; 5. Smíšená čtyřhra 

11. Časový pořad: 
  8,00 - 8,30 h  prezentace 

  8,30 h  losování   

  9,00 h   ukončení přihlášek do čtyřher  

  9,05 h   nástup a zahájení soutěží 

18,00 h   předpokládané ukončení, vyhlášení vítězů 

12. Systém soutěže: 48 mužů a 16 žen, dvouhry kombinací skupinového a vylučovacího systému, a to muži ve 

12 čtyřčlenných skupinách, ženy ve 4 čtyřčlenných skupinách; ze skupin postoupí po dvou závodnících, 

pokračování vylučovacím způsobem. Čtyřhry vylučovacím způsobem. Všechny disciplíny na tři vítězné sady 

z pěti. V případě jiného počtu prezentovaných hráčů může být systém vrchním rozhodčím upraven. 

13. Právo startu: Hráči přihlášení okresními svazy dle stanovených kvót. Přihlašování probíhá přes Registr ČAST 

(viz bod 5.). Volná místa po termínu přihlášek doplní přihlášení náhradníci, případně doplní JmSST. 

Neomluvená neúčast hráče bude postižena pokutou 300,- Kč. 

Upozornění: Pravidla přímé účasti na M-ČR vydá ČAST. 

14. Podmínka účasti: hráči přihlášení okresními svazy (zaplacený evidenční poplatek). Hráči a hráčky jsou 

povinni účastnit se i soutěží 3 až 5 a jsou povinni dohrát všechny disciplíny, k nimž byli vylosováni. 

15. Rozhodčí: ke stolům určuje vrchní rozhodčí (jeho zástupce) 

16.  Míčky: plastové JOOLA PRIME 40+ *** (dodá JmSST) 
17. Titul a hodnocení: Vítězové disciplín získávají titul "Přeborník kraje na rok 2022-2023", hráči na 1.-3. místě 

ve dvouhrách finanční prémii (2000,-, 1500,-, 700,- muži, 1000,-, 700,-, 400,- ženy). 

18. Postup na mistrovství ČR (Havířov 24.-26.3.2023): postupují nejlépe umístění účastníci KP nominovaní 

JmSST dle kvóty ČAST (budeme znát poté, co ČAST kvóty zveřejní) - bude tedy upřesněno. Při stejném 

umístění bude přihlédnuto ke koeficientu STR v den konání KP.  

19.Přeborníci 2021-2022 ve dvouhrách: Jindřich Morávek (Jiskra Strážnice), Karolína Šprtová (SKST Hodonín) 

 

 

Richard Brhel        Pavel Halas  . 

     předseda VV JmSST                   předseda STK JmSST 
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