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Brno 4. března 2022 

ROZPIS přeborů Jmk družstev ve stolním tenisu  

staršího žactva (U15) a juniorů (U19) 2021/2022 
 

A) Všeobecná ustanovení  
 

1. Pořadatel: TJ Sokol Lanžhot (z pověření JmSST)  

2. Datum konání: 1) U15: sobota 26. března 2022; 2) U19: neděle 27. března 2022 

3. Místo konání: Sportovní hala při ZŠ Masarykova Lanžhot (8 stolů)  

4. Ředitelství: Michal Polášek (ředitel), Antonín Uher (vrchní rozhodčí – lic. B) 

5. Úkol pro OSST:  

Okresní svazy zašlou nejpozději do 15. 3. 2022 na e-mail adobovs@seznam.cz (kopie 

stk@kamp.cz) nominaci (družstvo s právem účasti + náhradníky). Zaslání nominace 

okresním svazem není přihláškou pro družstva na KP!  

6. Přihlášky: Jednotlivá družstva se přihlásí na výše uvedené emaily do 20. 3. 2022. Platí i 

pro náhradníky! Přihlášené oddíly zadají do Registru soupisky do 25. 3. 2022. 

7. Stravování: Možnost občerstvení zajistí pořadatel na místě. 

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

oddílu nebo vlastní. 

 

B) Technická ustanovení  

 

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

10. Soutěžní disciplíny  

1. Družstva chlapců    2. Družstva dívek  

11. Systém soutěže: Určí ředitelství turnaje po skončení prezentace. Tříčlenná družstva 

chlapců hrají do 6. vítězného bodu (čtyřhra se za nerozhodnutého stavu hraje nakonec), 

dvoučlenná družstva dívek do 3. vítězného bodu (dvouhry – čtyřhra – dvouhry); všechny 

zápasy na tři vítězné sady.  

12. Právo startu: Řádně přihlášená družstva přeborníků okresů (náhradníků) a dále navíc po 

jednom družstvu starších žáků a dorostenců z HO a starších žákyň a dorostenek z HO. 

V případě účasti dvou družstev (A, B) z jednoho oddílu, nahlásí vedoucí oddílu při prezentaci 

rozdělení hráčů do družstev. 

13. Podmínka účasti: Zaplacený evidenční poplatek.  

14. Časový pořad: sobota 26. 3. 2022 (U15): 8,00 - 8,30 h prezentace, losování, 8,50 h nástup 

a zahájení soutěží  

neděle 27. 3. 2022 (U19) 8,00 - 8,30 h prezentace, losování, 8,50 h nástup a zahájení soutěží  

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

rozhodčímu na tel. 607 219 340. 

15. Rozhodčí: Ke stolům určují vedoucí zúčastněných družstev. 

16. Míčky: plastové JOOLA PRIME 40+ *** (dodá JmSST)  

17. Titul a hodnocení: Vítězové disciplín získávají titul "Přeborník kraje na sezónu 2021 - 

2022", družstva na 1. - 3. místě obdrží poháry a diplomy (dodá JmSST, vypsání zajistí 

pořádající oddíl)  

18. Postup na mistrovství ČR (18. – 19. 6. 2022): vítězná družstva (všechny kategorie) 

19. Přeborníci kraje pro sezónu 2020 – 2021: 

Starší žáci: TTC MS Brno 

Starší žákyně: SKST Hodonín A 

Dorostenci: SKST Hodonín A 

Dorostenky: SKST Hodonín 

 

Pavel Halas      Libor Svoboda 

STK JmSST      KM JmSST 


