MoravskoSlezský Svaz Stolního Tenisu

v Ostravě

V Y P I S U J E

Přebor Moravskoslezského kraje ve stolním tenisu mužů a žen pro rok 2017
Kvalifikační turnaj mužů a žen o postup do Přeboru Moravskoslezského kraje a do I.
stupně dvouher M – ČR ve stolním tenisu pro rok 2017
A) Všeobecná ustanoVení
1. Pořadatel:

SKST Baník Havířov

2. Datum konání:

21. 01. 2017

3. Místo konání:

herna stolního tenisu SKST Baník Havířov, Školní 1

4. Ředitelství přeborů:





Ředitel:
Delegát za MSSST
Vrchní rozhodčí:
Zástupce vrch. rozhodčího:

 Hlavní pořadatel:
 Zdravotník:

Nikolas ENDAL
Ing. Vladimír LESNÍK
Miroslav HENŽEL
deleguje KR MSSST
deleguje KR MSSST
Karel ŠTRBÍK
zajistí pořadatel

5. Přihlášky:

při prezentaci hráčů v místě konání

6. Úhrada nákladů:

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

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*** zajistí MSSST

9. Počet stolů:

9 (devět)

10. Rozhodčí:

ke stolům určuje z řad závodníků vrchní rozhodčí

11. Časový pořad:
8:00 – 8:30
8:30 – 8:55
9:00

prezentace
losování
zahájení

- soutěže č.3 a č.4
- soutěže č.3 a č.4
- soutěže č.3 a č.4

do 9:00hod

prezentace do čtyřher

- soutěže č.5 a č.6

do 10:00hod

prezentace do KP - soutěže č.1 a č.2
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12. Soutěžní disciplíny:
12.1 Dvouhra mužů
12.2 Dvouhra žen
12.3 Dvouhra mužů
12.4 Dvouhra žen
12.5 Čtyřhra mužů
12.6 Čtyřhra žen

– přebor kraje, soutěž č. 1
– přebor kraje, soutěž č. 2
– kvalifikační turnaj, soutěž č. 3
– kvalifikační turnaj, soutěž č. 4
– bez omezení, soutěž č. 5
– bez omezení, soutěž č. 6

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:
13.1 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 2015-16 v počtech dle SŘ.
Poznámka: v případě, že se do soutěže č. 1 nebo č. 2 neprezentuje (Rozpisem určené době) žádný hráč (ka), který(á) má zajištěnou
účast ve II. nebo I. 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.

13.2 KVALIFIKAČNÍ TURNAJ (soutěž č. 3, soutěž č. 4):
13.2.1 dvoustupňový kombinovaný systém = soutěž č. 3 – 64 a méně hráčů, soutěž č. 4 – 40 a méně hráček:
1. 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

2. stupeň:

systém vylučovací na jednu porážku

Nasazení a dolosování:
Do 1. stupně

se nasazují 2 hráči tříděním dle oddílové příslušnosti a nejvyššího žebříčku sezóny 2015-16.

Do 2. stupně
vítězové skupin budou nasazení a třídění dle nejvyššího žebříčku sezóny 2015-16. Hráči umístění na 2.
místě ve skupině budou dolosování na zbylá volná místa hracího plánu, bez práva na nasazení a třídění do opačných
polovin než vítězové skupiny.

13.2.2 jednostupňový systém = soutěž č.3 – 64 a více hráčů, soutěž č.4 – 40 a více hráček: vylučovací systém
na jednu porážku.
Nasazení a dolosování:
nasazují se hráči tříděním dle oddílové příslušnosti a nejvyššího žebříčku sezóny 2015-16 v počtech dle SŘ.

13.2.3 jednostupňový systém = soutěž č. 4 při účasti do 6-ti hráček: systém skupinový „každý s každým“ – 1
skupina

13.3 Přebory se hrají na tři vítězné sady z pěti možných sad.

14. Podmínky účasti:
14.1 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:
Dle rozpisu M – ČR mužů a žen

14.2 Kvalifikační turnaj (soutěž č. 3 a 4): je volnou soutěží (nejsou stanoveny kvóty), které se mohou zúčastnit všichni
hráči Moravskoslezského kraje, kteří nemají zajištěnou účast v I. nebo II. stupni dvouher M – ČR.
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Podmínky startu: hráči musí mít uhrazen evidenční poplatek v odpovídající výši pro sezonu 2016-17, jsou uvedeni v registru ČAST se
všemi náležitostmi a nejsou uvedeni na seznamu ČAST „start hráčů v zahraničí bez souhlasu ČAST“.
Hráči musí být občany České republiky.

15. Postup z kvalifikačního turnaje (soutěž č. 3 a 4):
do I. stupně dvouher M – ČR (3. – 5. 3. 2017, Frýdlant n. O. přesný termín, místo a počty postupujících budou
zveřejněny dodatečně) postupují muži a ženy dle přidělených kvót pro kraje.
Hráči a náhradníci do určené kvóty mužů a žen budou určeny VV MSSST na návrh STK. Pořadí hráčů bude určeno
v závislosti na umístění v kvalifikaci pro M-ČR, hrané aktuální soutěži a úspěšnosti v sezóně 2016-17 k 1. 1. 2017, dále
dle žebříčku MSSST 2015-16.

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 2017“ a obdrží pohár. Závodníci, kteří se
umístí na 1. - 3. místě (soutěž č. 1 a 2), obdrží finanční ceny:

Muži
1. místo
2. místo
3. místo

4.000,-Kč
2.000,-Kč
po 1.000,-Kč

Ženy
po

2.000,-Kč
1.000,-Kč
500,-Kč

Poznámka: v soutěží žen při účasti do šesti hráček se uděluje cena za 1., 2. a 3. místo.

17. Přeborníci kraje v minulých sezónách:
2016

muži
ženy
čtyřhra m.

BENEŠ Michal
PETROVOVÁ Nikita
KNYBEL Kamil, VALOŠEK Jan

(SKST Baník Havířov)
(SKST Baník Havířov)
(TJ Nový Jičín)

2015

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

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
RUSNÁKOVÁ Markéta
KNYBEL Kamil
TOMANOVÁ Tamara
HUSNÍK Petr, MESÁROŠ Jakub
ŠTŮSEK Martin
TOMANOVÁ Tamara
ŠTŮSEK Martin, ŠTŮSEK Jakub
MERTA David
TOMANOVÁ Tamara
KARCZMARCZYK Michal, KRATOCHVÍL Tomáš
BINDAČ Tomáš
TOMANOVÁ Tamara
KLIMEK Vojtěch, KNYBEL Kamil

(SKST Baník Havířov)
(TJ Baník Ostrava KST)
(TJ Ostrava KST)
(SK Frýdlant n. O.)
(SKST Baník Havířov)
(SK Frýdlant n.O.)
(TJ Nový Jičín)
(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)
(SKST Baník Havířov)
(zahraničí, Vratimov)
(TJ Mittal Ostrava)
(SKST Baník Havířov)
(TJ TŽ Třinec)
(TJ Mittal Ostrava)
(SKST Baník Havířov)
(TJ Mittal Ostrava)

2014

2013

muži
ženy
čtyřhry m.
čtyřhry ž.

2012

2011

2010

2009

muži
ženy
čtyřhry m.
muži
ženy
čtyřhry m.
muži
ženy
čtyřhry m.
muži
ženy
čtyřhry m.

Rozpis soutěže zpracoval Miroslav Henžel dne 25. 11. 2016
Rozpis soutěže schválil VV MSSST dne XX. XX. 2016

V Ostravě dne 25. 11. 2016

Jiří OLBRICHT,v.r.

Miroslav Henžel,v.r.

předseda MSSST

předseda STK MSSST
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