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Výkonný výbor regionálního svazu stolního tenisu Praha-západ
pořádá

Okresní přebory mužů ve stolním tenisu pro rok 2022
A. Všeobecná ustanovení:
1. Pořadatel:

Z rozhodnutí VV RSST Praha-západ je uspořádáním pověřen oddíl stolního
tenisu SK Viktorie Ořech

2. Datum a místo konání: sobota 21. května 2022, tělocvična SK Viktorie Ořech
3. Ředitelství soutěže:

ředitel:
vrchní rozhodčí:
zástupce rozhodčího:
pořadatel:

Martin Tůma
Miloš Frýdl
Jan Eibich
Zdeněk Matoušek

4. Přihlášky:

V místě konání soutěže dne 21.5.2022 do 845 hod.

5. Losování:

V místě konání soutěže dne 21.5.2022 v 845 hod

B. Technická ustanovení:
6. Předpis:

Hraje se podle platných Pravidel stolního tenisu a Soutěžního řádu stolního
tenisu ČAST a podle ustanovení tohoto rozpisu

7. Soutěžní disciplíny:

dvouhra muži
čtyřhra muži

Soutěžní disciplina bude vypsána pouze při min. účasti 4 hráčů resp. 4 dvojic
8. Systém soutěže: Základní kolo ve všech disciplínách se hraje systémem skupinovým,
finálová část systémem vyřazovacím. Všechny zápasy se hrají na tři
vítězné sety z pěti. Pořadatel může systém soutěže změnit dle počtu
přihlášených závodníků.
9. Podmínky účasti: Okresních přeborů mužů se mohou zúčastnit všichni registrovaní hráči v
oddílech stolního tenisu na okrese Praha-západ, kteří mají platný
registrační průkaz a členové TJ a SK okresu Praha-západ, kteří jsou
uvedeni na evidenčním seznamu oddílu stolního tenisu.
10. Rozhodčí:

K jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí nebo jeho zástupce

11. Míčky

Plast - XUSHAOFA 40+ bilé

12. Titul a ceny: Hráči na prvním místě ve všech disciplinách získávají titul „Přeborník
okresu“ pro rok 2022 a věcnou cenu, hráči na druhém a třetím místě obdrží
věcnou cenu (třetí místo není sdílené, tj. dohrává se zápas o třetí místo,
aby mohl být oceněn pouze jeden hráč/pár).
13. Upozornění: Vstup do sálu sokolovny pouze po přezutí. Občerstvení zajištěno.
14. Mimořádná opatření: V případě mimořádných okolností mohou být před zahájením
turnaje vydána další opatření k zajištění konání turnaje např. povinné
testování, dodržování hygienických opatření, apod.
V Praze 27.3.2022
Miloš Frýdl
hlavní rozhodčí

Zdeněk Matoušek
pořadatel

Martin Tůma
ředitel turnaje

