Rozpis mistrovské soutěže jednotlivců

Okresní svaz stolního tenisu Semily
vypisuje

přebor okresu Semily ve stolním tenisu v kategorii mužů a žen pro rok 2017
A.
1.
2.
3.
4.

Všeobecná ustanovení
Pořadatel:
Datum uspořádání:
Místo konání:
Ředitelství soutěže:

5.
6.
7.
8.
B.
9.

Losování:
Prezence :
Občerstvení:
Úhrada nákladů:
Technická a ostatní ustanovení
Předpis:

10. Soutěže:

11. Systém:

12. Účastníci:
13. Časový pořad:

14. Rozhodčí:
15. Nominace na KP
16. Tituly:

Z rozhodnutí okresního svazu je uspořádáním pověřen Sokol Turnov
Sobota 17. prosince 2016
Sokolovna, Skálova 540, Turnov
ředitel:
Louda Václav
vrchní rozhodčí:
Varcl Jan st.
zástupce vrchního rozhodčího: Vrabec Jakub
17. prosince 2016 od 09.30 hod. v hrací místnosti.
17. prosince 2016 od 08.30 do 09.30 hod v hrací místnosti
Drobné občerstvení zajistí pořadatel (pivo, párky, káva, sušenky, limo)
Okresní svaz stolního tenisu hradí náklady na technicko-organizační zajištění přeboru
Hraje se podle „Pravidel stolního tenisu“, „Soutěžního řádu stolního
tenisu a tohoto rozpisu. Hraje se plastovými míčky značky „ Xushaofa ***-bílé“.
a) dvouhra mužů
b) dvouhra žen
c) čtyřhra mužů
d) čtyřhra žen
případně smíšená čtyřhra
Dvouhry – kombinovaný systém, I. stupeň ve skupinách na tři vítězné sady z pěti
(postup 2), II. stupeň vylučovací systém na tři vítězné sady z pěti. O 3. místo se hraje .
Čtyřhry – vylučovací systém na tři vítězné sady z pěti.
V soutěž mužů se hraje i útěcha. Kdo ji nebude chtít hrát, oznámí to hlavnímu
rozhodčímu.
Přeborů se mohou zúčastnit všichni registrovaní hráči okresu Semily, (nevztahuje se
na hostování a střídavý start), kteří se v den konání přeborů prezentují.
17.12.2016 8.30 - 9.30 hod.
prezence účastníků
17.12.2016 9.30 hod.
losování
17.12.2016 10.00 hod.
zahájení soutěží
Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí nebo jeho zástupce
Okres má 3 místa na krajské přebory dne 21. ledna 2017 v Chrastavě. Na
krajské přebory se nominují finalisté, o zbývajícím místě rozhodne VV-OSSTSe.
Vítězové jednotlivých disciplín získávají titul „Přeborník okresu Semily ve stolním
tenisu pro rok 2016“.

V Turnově dne 23.11.2016
František Mejsnar
předseda OSSTSe

Ing. Jan Varcl
předseda komise STK

