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pořádá 
 

 

4. turnaj seriálu Grand Prix TTSTAR-SHOP.cz 
mladšího žactva a dorostu 2017/18 

 

 

1. Pořadatel   Pražský svaz stolního tenisu z.s. 

 

2. Datum   11. 3. 2018 
 

3. Místo   Sportovní areál HAMR - Braník, Vltavanů 1542, Praha 4 

     
 

4. Ředitelství   LINERT Martin 

     

 

5. Časový pořad 8,00 – 8,30 prezence účastníků do dvouher 

 8,00 – 9,30 prezence účastníků do čtyřher 

9,15  nástup a zahájení soutěží   

         

6. Přihlášky, odhlášky Hráči a hráčky jsou povinni se přihlásit nejpozději do 9. 3. 

2018 na www.prazskypinec.cz, bez předchozí přihlášky 

nebudou hráči zařazeni do turnaje.  

Veškeré odhlášky (po předchozím přihlášení) se zasílají 

emailem na adresu: odhlaseni@prazskypinec.cz.  

 

7. Vklady   150,- Kč za hráče 

 

8. Losování Losování proběhne v sobotu 10. 3. 2018, příp. změny 

v losování proběhnout v místě konání po ukončení prezence. 

 

9. Občerstvení  Bude zajištěno v místě konání turnaje. 

 

10. Předpis  Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu 

stolního tenisu a podle ustanovení tohoto rozpisu. 

 
 

11. Soutěžní disciplíny dvouhra mladšího žactva dvouhra dorostu 

 čtyřhra mladšího žactva čtyřhra dorostu 

 soutěž útěchy ml. žactva soutěž útěchy dorostu 
 

 

Soutěže budou v obou kategoriích odehrány v následujícím 

pořadí: 

1. I. stupeň dvouhry 

2. čtyřhra 

3. útěcha  

4. II. stupeň dvouhry  
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12. Systém soutěží  Soutěže dvouher se hrají kombinovaným způsobem: 

I. stupeň: Hráči jsou vylosováni do skupin, a to 3 – 6 

členných, z nichž postoupí hráči na 1. a 2. místě do druhého 

stupně.  

II. stupeň: Hráči jsou vylosováni tak, aby hráči, kteří spolu 

hráli v I. stupni, byli vylosováni do opačné poloviny hracího 

plánu. II. stupeň se hraje vylučovacím způsobem s 

dohráváním o umístění na 1. – 16. místě. 

Hráči, kteří nepostoupí do 2. stupně soutěže, mají právo 

startovat v soutěži útěchy. 

Soutěže útěchy a čtyřhry se hrají vylučovacím způsobem. 

Všechny soutěže se hrají na tři vítězné sety z pěti. 

Pořadatel si vyhrazuje právo při účasti 50 hráčů a více 

v jedné kategorii neuspořádat soutěž čtyřher. 

 

13. Ceny Oceněni budou hráči umístění na: 

1. – 4. místě v soutěži dvouher, 

1. – 3. místě v soutěži čtyřher, 

1. – 2. místě v soutěži útěchy, 

1. – 3. místě v soutěži dvouher děvčat.  

 

 

                                                                                                                    

V Praze dne 4. 3. 2018                                                                       

Martin LINERT 

                                 místopředseda PSST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


