
	 	 	
	

  

HRY VIII. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2017 

Stolní tenis 

1. Pořadatel:   TTC Moravská Slavia Brno 

2. Místo soutěže:  Univerzitní Kampus MU, Kamenice 5, Brno 

    http://www.fsps.muni.cz/pronajmy/?page=facility 

3. Kategorie:  mladší žactvo (roč. 2004 a mladší) 

starší žactvo (roč. 2002 a mladší) 

4. Kontakt:   Libor Svoboda 608 332 182 

    e-mail Adobovs@seznam.cz 

 

Ředitelství soutěže:  ředitel     - Renata Pavlicová 

    competition manager  - Martin Linert 

    vrchní rozhodčí   - Klára Vaculovičová 

    zástupce vrchního rozhodčího  - Anna Halasová  

    hlavní pořadatel   - Libor Svoboda 

    zdravotník    - Hana Ryšavá 

 

Účastníci: dle nominací jednotlivých krajů (14), za každý kraj 2 
mladší žáci, 2 mladší žákyně, 2 starší žáci a 2 starší 
žákyně. Každý hráč může nastoupit pouze v jedné 
kategorii. 

Doprovod: za každý kraj 2 trenéři 

Soutěžní disciplíny:  dvoučlenná družstva mladších žáků a žákyň 
    dvoučlenná družstva starších žáků a žákyň 
    dvouhra mladších žáků a žákyň 
    dvouhra starších žáků a žákyň 
    smíšená čtyřhra mladšího žactva 
    smíšená čtyřhra staršího žactva 
 
 
 



	 	 	
	

Losování:   v sobotu 24. 6. 2017 v olympijském domě 
 
Informace:   Renata Pavlicová 604 448 493 
    Libor Svoboda 608 332 182 
    Klára Vaculovičová 732 109 626 
 
Předpis: hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu 

stolního tenisu a ustanovení tohoto rozpisu na 12-ti 
stolech zn. JOOLA plastovými míčky zn. JOOLA *** 

 
Systém soutěží: - soutěže družstev – dvoučlenná družstva, pořadí zápasů 

podle SŘ čl. 319 – II. varianta, do vítězného bodu, sestavy 
volné, progresivním KO systémem (4. kolo se hraje jen o 
1. – 4. místo) 
V každém utkání je možno po odehrání první série 
dvouher (všichni závodníci sehráli jednu dvouhru) kdykoli 
v dalším průběhu utkání vystřídat jednoho závodníka 
základní sestavy náhradníkem (čl. 316.04 SŘ). 
- soutěže jednotlivců dvoustupňovým systémem 

(skupiny, vyřazovací část, hraje se o dvě třetí místa) 
- soutěže smíšených čtyřher vyřazovacím způsobem 

(hraje se o dvě třetí místa) 
všechny soutěže na tři vítězné sety 

     
Podmínky účasti:          Turnaje se mohou zúčastnit občané ČR a cizinci 

s minimální délkou pobytu na území ČR 18 měsíců před 
zahájením ODM. Rozhodující pro zařazení do nominace je 
územní příslušnost trvalého bydliště závodníkak danému 
kraji, u cizinců místo pobytu v ČR doložené čestným 
prohlášením zákonného zástupce. 

     
Rozhodčí:   dle nominace KR ČAST 
 
Námitky:   dle soutěžního řádu ST 
 
Odvolání:   dle soutěžního řádu ST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	
	

 
 
 
 

Časový pořad turnaje 
 
1. den 25.6. 2017 
 
08:45         zahájení olympijského turnaje 
09:00 - 16:00       první kola soutěží družstev  
16:00 - 19.00       kvalifikační skupiny jednotlivců 
 
2. den 26.6. 2017 
 
09:00 - 10:30       kvalifikační skupiny jednotlivců 
10:30 - 11:50       soutěže smíšených čtyřher 
12:30 - 19:30       pokračování soutěží družstev 
19:30         vyhlášení soutěží družstev 
 
3. den 27.6. 2017 
 
09:00 - 13:00       2. stupeň jednotlivců, pokračování soutěží sm. čtyřher 
14:00 - 15:30       finálový blok soutěží jednotlivců a sm. čtyřher 
15:30         vyhlášení soutěží jednotlivců a čtyřher 

 

 

   
  

 


