MORAVSKOSLEZSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava
www.mssst.cz
V Y P I S U J E

Přebor Moravskoslezského kraje ve stolním tenisu mužů a žen pro rok 2019
Kvalifikační turnaj mužů a žen o postup do Přeboru Moravskoslezského kraje a do I.
stupně dvouher M – ČR ve stolním tenisu pro rok 2019

A) Všeobecná ustanoVení
1. POŘADATEL:

SKST Baník Havířov

2. TERMÍN KONÁNÍ:

19. 01. 2019

3. MÍSTO KONÁNÍ:

herna stolního tenisu SKST Baník Havířov,
Školní 1, Havířov - Šumbark

4. ŘEDITELSTVÍ PŘEBORŮ:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ředitel:
Delegát za MSSST:
Vrchní rozhodčí:
Zástupce vrch. rozhodčího:
Hlavní pořadatel:
Zdravotník:

Nikolas ENDAL
Olbricht Jiří
Miroslav HENŽEL
nominuje MSSST
Karel ŠTRBÍK
zajistí pořadatel

5. PŘIHLÁŠKY:

při prezenci hráčů v místě konání.

6. ÚHRADA NÁKLADŮ:

hráči a hráčky startují na náklady svých oddílů (klubů) nebo na
vlastní náklady.

B) Technická a ostatní ustanovení
7. PŘEDPIS:

hraje se podle Pravidel stolního tenisu ČAST 2012-2013, Soutěžního řádu stolního
tenisu platného od 15.5.2012 vydaných dodatků a podle ustanovení tohoto Rozpisu.

8. MÍČKY:

plastové Joola Flash *** zajistí MSSST.

9. STOLY:

9 (devět) stolů zn. Joola 3000 SG – modré.

10. ROZHODČÍ:ke stolům určuje z řad závodníků vrchní rozhodčí.
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11. ČASOVÝ POŘAD:
Soutěž č.3 a 4
Soutěž č.5 a 6
Soutěž č.1 a 2

8:00 – 8:30
8:30 – 8:55
9:00
do 9:00
do 10:00

prezentace
losování
zahájení
prezentace do čtyřher
prezentace do KP

12. SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY:
Soutěž č.1
Soutěž č.2
Soutěž č.3
Soutěž č.4
Soutěž č.5
Soutěž č.6

Dvouhra mužů
Dvouhra žen
Dvouhra mužů
Dvouhra žen
Čtyřhra mužů
Čtyřhra žen

– přebor kraje.
– přebor kraje.
– kvalifikační turnaj.
– kvalifikační turnaj
– bez omezení
– bez omezení

Poznámka:
vrchní rozhodčí společně s delegátem MSSST má právo zrušit v závislosti na počtu přihlášených hráčů soutěže č. 5
(čtyřhra mužů) a soutěž č. 6 (čtyřhra žen).

13. SYSTÉM SOUTĚŽÍ:
PŘEBOR KRAJE (soutěž č. 1 a č. 2) a čtyřhry:

systém vylučovací na jednu porážku.

Nasazení a dolosování:
nasazují se hráči tříděním dle oddílové příslušnosti a nejvyššího žebříčku sezóny 2017-18 v počtech
dle SŘ.
Poznámka: v případě, že se do soutěže č. 1 nebo č. 2 neprezentuje (Rozpisem určené době) žádný hráč, který má
zajištěnou účast v I. nebo II. stupni dvouher M – ČR, bude tato soutěž zrušena a přeborníkem kraje bude vyhlášen vítěz
soutěže č. 3 resp. č. 4 (kvalifikace pro účast v I. stupni dvouher M – ČR).

KVALIFIKAČNÍ TURNAJ (soutěž č.3 a č.4)
dvoustupňový kombinovaný systém se hraje při účasti do 64 hráčů v soutěži č.3, v soutěži č.4 při
účasti do 40 hráček.
I. stupeň:

muži – až 16 skupin po 3 až 4 hráčích (dle počtu přihlášených)
ženy – až 8 skupin po 3 až 4 hráčkách (dle počtu přihlášených)
Systémem „každý s každým“ a 2 nejlepší ze skupin postupují do 2. stupně

II. stupeň:

systém vylučovací na jednu porážku

Nasazení a dolosování:
I. stupeň nasazuji se hráči tříděním dle oddílové příslušnosti a nejvyššího žebříčku sezóny 2017-18.
Při losování I. stupně se na 1. místa ve skupinách nasadí hráči nasazení 1-16 (hráčky nasazené 1-8),
na druhé místa ve skupinách se vylosují hráči nasazení 17–32 (9–16) – při dodržení třídění dle
oddílů. Ostatní hráči se dolosují na třetí a čtvrté místo ve skupině – při dodržení třídění podle oddílů.
Jsou-li ve skupině 2 hráči z jednoho klubu, postupuje se podle Soutěžního řádu.
II. stupeň se losuje samostatně podle postupu ze skupin
Vítězové skupin budou nasazeni a losováni do hracího plánu na místo č. 1, 32, 16, 17, 8, 9, 24, 25, 4,
5, 12, 13, 20, 21, 28, 29 resp. 1, 16, 8, 9, 4, 5, 12, 13 a to vítěz skupiny A na místo č. 1, vítěz skupiny
B na místo č. 32 (16), vítězové skupin C a D budou nalosováni na místa č. 16 a 17 (8 a 9), vítězové
skupin E, F, G, H budou nalosováni na místa 8, 9, 24, 25 (4, 5, 12, 13), vítězové dalších skupin
budou nalosováni na místa 4, 5, 12, 13, 20, 21, 28, 29. Druzí se skupin budou volně dolosováni na
zbylá místa bez dodržení třídění dle oddílů (bez práva nasazení) do opačné poloviny, než-li je
vylosován vítěz jejich skupiny I. stupně.
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jednostupňový systém při účasti nad 64 hráčů v soutěži č.3 a při účasti nad 40 hráček v soutěži č.4
se hraje vylučovacím systémem na jednu porážku.
Nasazení a dolosování:
Nasazují se hráči tříděním dle oddílové příslušnosti a nejvyššího žebříčku sezóny 2017-18 v počtech
dle SŘ.
jednostupňový systém = soutěž č. 4 při účasti do 6-ti hráček: systém skupinový „každý
s každým“ – jedna skupina.
Všechny soutěže se hrají na tři vítězné sady z pěti.
14. PODMÍNKY ÚČASTI:
Přebor kraje (soutěž č.1 a 2): je výběrovou soutěží, na které mají právo startu hráči, kteří splňují
podmínky ČAST pro přímý start v I. nebo II. stupni M – ČR a postupující z kvalifikačního turnaje
(soutěž č.3 a 4) v počtu nejlepších 16 mužů a 8 žen.
Poznámka:
přímý start v I. stupni dvouher M – ČR je určen Rozpisem M – ČR mužů a žen.

Kvalifikační turnaj (soutěž č. 3 a 4): je volnou soutěží (nejsou stanoveny kvóty), které se mohou
zúčastnit všichni hráči splňující podmínky startu a jsou členy oddílů spadajících do oblasti
Moravskoslezského kraje, kteří nemají zajištěnou účast v I. nebo II. stupni dvouher M – ČR.
Podmínky startu: hráči musí mít uhrazen evidenční poplatek v odpovídající výši pro sezonu 201819, jsou uvedeni v registru ČAST se všemi náležitostmi a nejsou uvedeni na seznamu ČAST „start
hráčů v zahraničí bez souhlasu ČAST“, hráči hrající v zahraničí, musí být uvedeni na seznamu ČAST
„start hráčů v zahraničí se souhlasem ČAST“.
Hráči musí být občany České republiky.
15. POSTUP Z KVALIFIKAČNÍHO TURNAJE (soutěž č. 3 a 4):
do I. stupně dvouher M – ČR 1. – 3. 3. 2019 Teplice
Kvóty pro MSSST na MČR jsou: 12 mužů a 3 ženy.

Hráči a náhradníci do určené kvóty mužů (12) a žen (3) budou určeny VV MSSST na návrh STK.
Pořadí hráčů a náhradníků bude určeno v závislosti na umístění v kvalifikaci pro M-ČR, hrané
aktuální soutěži a úspěšnosti v sezóně 2018-19 k 1. 1. 2019, dále dle žebříčku MSSST 2017-18.
Odstoupení hráče ze soutěže č.1 resp. soutěže č.2 po rozlosování může mít vliv na nominaci
hráčů na MČR.
16. TITULY A CENY
Vítězové soutěží č. 1 a 2 a vítězové soutěží č. 5. a 6. získávají titul „PŘEBORNÍK
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VE STOLNÍM TENISU PRO ROK 2019“ a obdrží pohár.
Závodníci, kteří se umístí na 1. - 3. místě (soutěž č. 1 a 2), obdrží finanční ceny:
1. místo
2. místo
3. místo

Muži
4.000,-Kč
2.000,-Kč
po 1.000,-Kč

po

Ženy
2.000,-Kč
1.000,-Kč
500,-Kč

Poznámka:
a) v soutěží žen při účasti do šesti hráček se uděluje cena za 1., 2. a jedno 3. místo.
b) Finanční odměny hráčům se vyplácejí bezhotovostně převodem z účtu na účet. Odměnění hráči jsou povinni
dodat číslo bankovního účtu.
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17. PŘEBORNÍCI KRAJE V MINULÝCH SEZÓNÁCH:
2018

muži
ženy
čtyřhry m.
čtyřhry ž.

MARTINKO Tomáš
ŠTĚPÁNOVÁ Gabriela
NEUWIRTH J. POLÁŠEK R.
HORNÁ Petra; KOBLOVSKÁ Dominika

(TJ Ostrava KST)
(SKST Baník Havířov)
TJ S. Brušperk / ASK T. Kopřivnice
TJ S. Bobrovníky / TJ S. Děhylov

2017

muži
ženy
čtyřhra
muži
ženy
čtyřhra m.
muži
ženy
čtyřhra m.
čtyřhra ž.
muži
ženy
čtyřhry m.
muži
ženy
čtyřhry m.
čtyřhry ž.
muži
ženy
čtyřhry m.
muži
ženy
čtyřhry m.
muži
ženy
čtyřhry m.

ČIHÁK Marek
PETROVOVÁ Nikita
MIKOLAŠÍK Michal; PETROVOVÁ Nikita
BENEŠ Michal
PETROVOVÁ Nikita
KNYBEL Kamil, VALOŠEK Jan
ČIHÁK Marek
KOBLOVSKÁ Dominika
TOMICA Daniel; VEDRAL David
DAŇOVÁ Andrea, RUSNÁKOVÁ Markéta
ČIHÁK Marek
ADÁMKOVÁ Karin
KNYBEL Kamil, VALOŠEK Jan
BAJGER Ondřej
HORNÁ Petra
HOLÁŇ Pavel, HOLÁŇ Jan
HORNÁ Petra, Markéta RUSNÁKOVÁ
KNYBEL Kamil
TOMANOVÁ Tamara
HUSNÍK Petr, MESÁROŠ Jakub
ŠTŮSEK Martin
TOMANOVÁ Tamara
ŠTŮSEK Martin, ŠTŮSEK Jakub
MERTA David
TOMANOVÁ Tamara
KARCZMARCZYK Michal, KRATOCHVÍL Tomáš

(SKST Baník Havířov)
(SKST Baník Havířov)
(SKST Baník Havířov)
(SKST Baník Havířov)
(SKST Baník Havířov)
(TJ Nový Jičín)
(SKST Baník Havířov)
(TJ Ostrava KST)
(TJ Ostrava KST)
(SK Frýdlant n. O.)
(SKST Baník Havířov)
(SK Frýdlant n.O.)
(TJ Nový Jičín)
(TJ Ostrava KST)
(TJ Sokol Bobrovníky)
(TJ Ostrava KST, KST Robot Mokré Lazce)
(TJ Sokol Bobrovníky, TJ Sokol Ropice)
(TJ KST Ostrava)
(SKST Baník Havířov)
(KST Robot Mokré Lazce)
(zahraničí, Vratimov)
(SKST Baník Havířov)
(zahraničí, Vratimov)
(TJ Mittal Ostrava)
(SKST Baník Havířov)
(TJ TŽ Třinec)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Rozpis soutěže zpracoval Miroslav Henžel dne 30.11.2018
Rozpis soutěže schválil VV MSSST dne 04.12.2018

V Ostravě dne 12. 12. 2018

Jiří OLBRICHT,v.r.

Miroslav Henžel,v.r.

předseda MSSST

předseda STK MSSST
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