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PŘEBORY OKRESU DRUŽSTEV DOROSTU
VE STOLNÍM TENISU PRO ROK 2022
======================================================================

A. Všeobecná ustanovení:
1. Pořadatel

: Z pověření RSST Rožnov p.R.

2. Termín

: Sobota 5.3.2022.

3. Místo

: ZŠ 5.května 1700, Rožnov pod Radhoštěm.

4. Přihlášky

: Mailem na adresu karelzahradnicek@seznam.cz do středy 2.3.2022.

5. Úhrada

: Družstva startují na vlastní náklady.

B. Technická a ostatní ustanovení:
6. Losování

: Losovat se bude v místě konání.

7. Předpis

: Hraje se podle Pravidel, Soutěžního řádu a tohoto rozpisu.

8. Soutěže

: a/ Tříčlenná družstva dorostenců,
b/ Dvoučlenná družstva dorostenek.

9. Systém utkání

: Dorostenci 1. A – X
3. C – Z
2. B – Y
4. A – Y
Nasazování hráčů do utkání je volné.

5. B – X

Dorostenky –
1. A – X
3. čtyřhra
2. B – Y
4. A – Y
Sestavy družstev dívek jsou volné.

5. B – X

Utkání končí, dosáhne-li družstvo 3 bodů v soutěži dorostenců i v soutěži dorostenek.
10. Míčky

: Celuloidové, kvality *** dodá pořadatel turnaje

11. Podmínky

: a/ Družstva mohou tvořit hráči narození v r. 2005 a mladší.
b/ Přeboru se mohou zúčastnit pouze registrovaní hráči a hráčky.
Všichni startující musí mít zaplacen registrační poplatek v odpovídající výši 150,- Kč.
c/ Družstva (vč.závodníků rozhodujících pro nasazení) musí být prezentována v době určené
rozpisem.
d/ Rozdělení hráčů do družstev (A, B, …) při RP není směrodatné pro složení družstev při KP.
e/ Přeboru se může z jednoho oddílu zúčastnit pouze jedno družstvo v nekompletní sestavě
(dvoučlenné).

11. Čas.pořad

: do 10,30 hod.
10,45 hod.

prezence
zahájení,

12. Systém soutěže: Dle počtu přihlášených družstev.
13. Tituly, ceny

: Vítězná družstva získávají titul „Přeborník regionu družstev dorostu“ pro rok 2022.

Mgr. Karel Zahradníček
předseda KM RSST Vsetín

Pozn.: Časový pořad může být upraven dle počtu přihlášených družstev do OP družstev staršího
žactvo. V tom případě budou oddíly informovány ve čtvrtek po uzavření přihlášek

