
MORAVSKOSLEZSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU  

 

V Y P I S U J E 

 

KRAJSKÉ PŘEBORY MLÁDEŽE 

MORAVSKOSLEZSKÉHO SVAZU STOLNÍHO TENISU 

2021/2022 
 
A. Všeobecná ustanovení: 

 

 1.  Pořadatel: stanovil VV MSSST. 

 

 2. Datum a místo konání: Pátek  15. dubna 2022   U15 - Frenštát p. Radhoštěm 

   Sobota 16. dubna 2022   U17 - Frenštát p. Radhoštěm 

   Městská sportovní hala, Martinská čtvrť 1704, Frenštát pod Radhoštěm 

   GPS 49.5401386N, 18.2069306E 

   Sobota 30. dubna 2022   U19+U11 - Havířov 

   Neděle  1. května 2022 U13 - Havířov 

   NTC Havířov, Opletalova 1293/8C, Havířov – Šumbark 

   GPS 49.794749N, 18.413190E 

   

 3. Ředitelství přeborů:  Ředitel:          Zajistí pořadatel  

   Zástupce MSSST: Olbricht Jiří, Henžel Miroslav  

                                Vrchní rozhodčí: Otakar Bednář 

   Zástupce VR:  Bronislava Bednářová 

  

 4.  Nominace a potvrzení účasti: 

    Turnaje se zúčastní pouze pozvaní – nominovaní hráči, náhradníci: 

    Hráči byli vybráni z: 

1. Z „Průběžného bodové pořadí mládeže MSSST“ 

2. Z „Konečného bodového pořadí KBTM“ 

3. Okresní přeborníci sezóny 2021/2022 

4. V případě, že se okresní přebory neuskutečnily, může okres nominovat 

vítěze OkBTM sezóny 2021/2022.  

Pro účast se počítá s okresní a oddílovou příslušností hráče v sezóně 

2021/2022. 

Pokud bude okresní přeborník, nebo vítěz OkBTM mezi nominovanými 

hráči, okres již nebude moci nominovat dalšího hráče. Jednotlivé okresy 

zašlou jména svých okresních přeborníků, nebo vítězů OkBTM, včetně 

kompletní výsledkové listiny do pátku, týden před přebory, předsedovi KM 

MSSST p. Bednářovi emailem na adresu kmmssst@mssst.cz  

     

    Nominace na KP bude zveřejněna na www.mssst.cz a v Registru ČAST 

nejpozději týden před přebory. 

    Nominování, zájemci, musí svou účast na KP potvrdit v Registru ČAST. 

    Nominace, stav přihlášek, budou ukončeny čtvrtku před přebory, do 

20:00 hod.  

    Veškeré nominace – výběr pozvaných bude proveden na základě pořadí 

hráčů, stanoveného podle „Průběžného bodové pořadí mládeže MSSST“ a 

"Konečného bodového pořadí KBTM" v dané věkové kategorii, kde bude 

pořadí určeno na základě redukovaného součtu bodů z KBTM 2021/2022. 

"Redukovaný součet bodů" je součet 5 nejlepších bodových zisků každého 

hráče na KBTM v daném období, v dané věkové kategorii. 

     

    Krajského přeboru se nemohou zúčastnit hráči jiných krajů. 

 

 5. Úhrada nákladů:  Nominovaní závodníci startují na náklady svých oddílů nebo klubů. 

 

 

 

 

 

https://mapy.cz/zakladni?x=18.2073270&y=49.5401433&z=19&source=muni&id=4619
https://mapy.cz/letecka?vlastni-body&x=18.4129725&y=49.7949005&z=20&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9q8BsxW67W&ud=49%C2%B047%2741.664%22N%2C%2018%C2%B024%2747.988%22E
mailto:kmmssst@mssst.cz
http://www.mssst.cz/
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B. Technická a ostatní ustanovení: 

  

 1. Předpis: Hraje se podle Pravidel ST a jejich dodatků, Soutěžního řádu ST, jeho 

dodatků a ustanovení tohoto rozpisu. 

 

 2. Soutěžní disciplíny a maximální počty startujících: 

    1.  Dvouhra U15B 2007 a mladší 24 

    2.  Dvouhra U15G 2007 a mladší 16 

    3. Dvouhra U17B 2005 a mladší 32 

    4. Dvouhra U17G 2005 a mladší 16 

     5. Dvouhra U19B 2003 a mladší 32  

    6. Dvouhra U19G 2003 a mladší  16 

    7. Dvouhra U11B 2011 a mladší 12 

    8.  Dvouhra U11G 2011 a mladší 8 

    9. Dvouhra U13B 2009 a mladší 20 

    10. Dvouhra U13G 2009 a mladší 12 

    

 3. Systém soutěží:  Systém jednotlivých soutěžních disciplín Krajského přeboru mládeže bude 

vycházet z počtu prezentovaných startujících. 

   U menšího počtu startujících, do 8 účastníků,  bude jednostupňový, 

skupinkový. 

   U vyššího počtu startujících pak min. dvoustupňový, skupinkový, případně 

ve 2. stupni vylučovací, s dohrání „o pořadí“. 

   Systém může být upraven, změněn podle počtu prezentovaných startujících. 

   Účastnící by měli odehrát min. 5 a max. 7 utkání. 

    

 4.  Nasazování: Nasazení se provede podle „Průběžného bodové pořadí mládeže 

MSSST“ k datu konaní turnaje v dané věkové kategorii. 

   Hráči nebudou tříděni. 

 

 5. Míčky: Kvality "***" dodá MSSST. 

  

  7. Vklady: Vklady se neplatí. 
 

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

                          8,30 - 9,00  losování  

                          9,00            zahájení turnaje 

   Do 15,00ukončení turnaje 

 

 9. Rozhodčí: Ke stolům určuje z řad závodníků vrchní rozhodčí.  

 

 10. Tituly a ceny: Vítězové jednotlivých kategorií získávají titul "Přeborník MSSST ve stolním 

tenisu", pohár, diplom a věcné ceny. Hráči umístění na 2. a 3. místě získávají 

medaile, diplomy a věcné ceny. 

 

11.  Hygienická opatření:  V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v době konání turnaje jsou 

pořadatel a účastníci povinni zajistit dodržování aktuálních platných opatření 

stanovených Ministerstvem zdravotnictví a Krajské hygienické stanice 

Ostrava.  

      Pořadatel je povinen zajistit co nejlepší hygienická opatření, včetně zajištění 

jejich dodržování. 

      Účastníci turnaje se svou prezentací na turnaji zavazují k plnění těchto 

opatření. 

      
 Rozpis soutěže schválil VV MSSST dne 23. března 2022. 

 

 

 BEDNÁŘ Otakar HENŽEL Miroslav OLBRICHT Jiří 

 .....................................  ............................................. ..................................... 
 Předseda KM MSSST  Předseda STK MSSST předseda MSSST 


