Pražský svaz stolního tenisu z.s.
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Strahov
IČO: 22716670
www.prazskypinec.cz

Rozpis soutěží mládeže
Pražský svaz stolního tenisu z.s.
vypisuje
mistrovské soutěže družstev mládeže ve stolním tenisu
pro hrací období 2017 / 2018
1. Řízení soutěží:
Soutěže řídí Pražský svaz stolního tenisu z.s. (PSST) prostřednictvím Petry Polednové
odpovědné za řízení soutěží mládeže.
2. Pořadatel:
Pražský svaz stolního tenisu z.s.
3. Termíny soutěží:
Kvalifikační turnaje v jednotlivých kategoriích budou odehrány v termínech: 23. 9. 2017
dorost, 24. 9. 2017 mladší žactvo a 28. 9. 2017 starší žactvo. Termíny soutěží hraných
turnajovým způsobem budou určeny podle termínové listiny PSST.
4. Místa a časy utkání:
Soutěže hrané turnajovým způsobem se hrají ve Sportovním areálu HAMR - Braník,
Vltavanů 1542, Praha 4. Není-li určeno jinak, je prezence družstev v soutěžích hraných
turnajově do 8:30 hod.
5. Účastníci:
Právo účasti v jednotlivých soutěžích mají družstva, která budou řádně přihlášena, viz
bod 6.
6. Přihlášky:
Oddíly, jejichž družstva se zúčastní soutěží mládeže, zašlou přihlášku nejpozději do
11. 9. 2017 na e-mail: mladez@prazskypinec.cz.
7. Úhrada nákladů:
Družstva startují na náklady svých oddílů, TJ.
8. Losování:
Veřejné losování kvalifikačních turnajů proběhne v den konání po ukončení prezence
družstev.
9. Předpis:
Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu, podle
ustanovení tohoto rozpisu a pokynů zveřejňovaných na internetových stránkách PSST.
10. Soutěže:
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Družstva mladšího žactva, starších žáků a dorostenců hrají 1. i 2. třídu turnajově,
družstva dívek v jedné třídě turnajově.
11. Systém soutěží:
Mladší žactvo:
Všechna přihlášená družstva mají možnost se zúčastnit se kvalifikačního turnaje o
postup do 1. třídy, družstva smíšená tříčlenná.
Šest nejlepších družstev postoupí do 1. třídy (hraje se turnajovým způsobem - 1 turnaj
na podzim, 1 turnaj na jaře). Další družstva budou podle dosažených výsledků
roztříděna do 2. a 3. třídy, příp. 4. třídy. 2., 3., a případná 4. třída se hrají též
turnajovým způsobem (1 turnaj na podzim, 1 turnaj na jaře). Způsob rozdělení bude
upřesněn, podle počtu přihlášek, družstva smíšená tříčlenná. Výsledky z 1. poloviny
soutěže se do 2. poloviny soutěží (2. – 4.třída) nezapočítávají.
Dorostenci, st. žáci:
Nejlepší dvě družstva podle soupisek (rozhoduje umístění základu družstva na
aktuálním žebříčku ČR, případně pražském) jsou zařazena přímo do 1. třídy, ostatní
družstva mají možnost zúčastnit se kvalifikačního turnaje o postup do 1. třídy, družstva
tříčlenná.
Čtyři nejlepší družstva z kvalifikačního turnaje postoupí do 1. třídy, která se hraje
turnajovým způsobem (1 turnaj na podzim, 1 na jaře), družstva tříčlenná.
Ostatní družstva jsou rozlosována do 2. třídy, která bude hrána turnajovým způsobem
(1 turnaj na podzim, 1 na jaře), družstva tříčlenná.
V kvalifikaci a ve druhé třídě starších žáků a dorostenců může mít družstvo na
soupisce i dívky. Družstvo, za které takto zařazená dívka nastoupí, ztrácí právo
postupu do 1. třídy. Pokud toto umístění získá, posouvá se právo účasti na další
družstvo v pořadí.
Dorostenky, st. žákyně:
Pouze 1. třída, která se hraje turnajovým způsobem, družstva dvoučlenná (1 turnaj na
podzim, 1 na jaře).
Dvoučlenná družstva:
pořadí zápasů podle SŘ čl. 319 do vítězného bodu, sestavy volné.
Tříčlenná družstva turnajově:
pořadí zápasů A v X, B v Y, C v Z, A v Y, B v X, do třetího vítězného bodu, sestavy
volné
12. Podmínky účasti:
Mistrovských soutěží se mohou zúčastnit družstva oddílů registrovaných v ČAST se
sídlem v Praze.
13. Registrace a evidence:
Mistrovských soutěží mládeže se mohou účastnit pouze hráči řádně registrovaní v
registru ČAST, kteří mají zaplaceny evidenční poplatky na sezónu 2017/2018 jako
hráči.
14. Soupisky:
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Soupisky zašlou družstva na e-mail: mladez@prazskypinec.cz nejpozději do termínu
11. 9. 2017. PSST soupisky zkontroluje, případně upraví a oddílu vrátí pouze v případě
nedostatků, které nebudou moci být akceptovány. Potvrzení soupisky bude probíhat
pouze e-mailem, proto je nutné na přihlášku uvést i e-mail adresu kontaktní osoby.
Změny ve složení jednotlivých družstev na kvalifikační turnaje je nutno nahlásit PSST
nejpozději ve středu 20. 9. 2017.
Oddíly se nemusí při utkáních prokazovat platnou soupiskou, o případném
neoprávněném startu hráčů rozhodne PSST na základě odevzdaných soupisek.
Soupisky všech družstev budou zveřejněny na internetu u příslušných soutěží.
Hráč nesmí nastoupit dříve než v den potvrzení soupisky (e-mailem).
Sestavování soupisek se řídí SŘ.
15. Rozhodčí:
Na soutěže hrané turnajově zajistí pořadatel vrchního rozhodčího. Odměna je na
náklady PSST.
16. Míčky:
Hraje se míčky velikosti 40mm+, značky ze seznamu schválených míčků I.T.T.F.
Turnaje se hrají míčky dodanými PSST.
17. Potahy:
Potahy podle Pravidel stolního tenisu, musí být jeden červený, druhý černý, musí být
schválené pro dané období I.T.T.F.
18. Námitky:
Námitky se podávají podle SŘ.
19. Pokuty:
Pokuty se udělují podle SŘ, platba se provádí bezhotovostně na bankovní účet svazu
dle ekonomických pravidel PSST. V případě nedodržení lhůty splatnosti se družstvu
zastavuje závodní činnost.
20. Titul:
Vítězná družstva 1. tříd získávají titul "Přeborník Prahy pro sezónu 2017/2018".
21. Medaile a diplomy:
Medaile a diplomy získávají členové základní sestavy družstev na 1. – 3. místech.
Praha 30. 8. 2017
Martin Linert
místopředseda PSST
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