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Kvalifikační turnaje Přeboru Prahy družstev 
 

1. Pořadatel Pražský svaz stolního tenisu 
 

2. Datum úterý 28. 9. 2021 
 

3. Místo herna TTC Elizza Praha, Brandlova 1386/21, Praha 4 
 

4. Ředitel turnaje MARŠÍKOVÁ Martina 
 

5. Rozhodčí dle delegace PSST 
 

6. Časový pořad 08.00 – 08.20 prezence účastníků turnaje kategorie U13 
 08.30 – 11.00 kvalifikační turnaj kategorie U13 
 11.00 – 11.20 prezence účastníků turnaje chlapců U15 
 11.30 – 14.00 kvalifikační turnaj chlapců U15 
 14.00 – 14.20 prezence účastníků turnaje chlapců U19 
 14.30 – 17.30 kvalifikační turnaj chlapců U19 
 K posunutí prezence a turnaje může dojít z důvodu zrušení 

kvalifikačního turnaje v některé z předchozích kategorií 
z důvodu přihlášení malého počtu družstev. 

 

7. Občerstvení  bude zajištěno v místě konání turnaje 
 

8. Předpis  hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu 
stolního tenisu, Rozpisu soutěží družstev mládeže a podle 
ustanovení tohoto rozpisu 

 

9. Systém soutěží soutěž bude hrána skupinovým systémem v jedné skupině 
 

10. Postup přímý postup na základě žebříčkového součtu hráčů na 
základu družstva se týká 4 nejvýše postavených družstev 
a dále 2 družstva z kvalifikace v každé kategorii 

 

11. Právo účasti družstva přihlášena nejpozději v sobotu 25. 9. 2021 na 
email: mladez@prazskypinec.cz, právo účasti mají pouze 
družstva, u kterých součet žebříčku dvou nejlepších hráčů 
nepřesáhne hodnotu 50 

 

12. Soupisky družstva nahlásí soupisky spolu s přihláškou (stačí napsat 
pouze jména hráčů v textu emailu – není potřeba vyplňovat 
soupisky) 

 

13. Upozornění v případě, že se kvalifikační turnaj z důvodu přihlášení 
malého počtu družstev nebude v nějaké kategorii konat, 
budou o tom vedoucí družstev informováni v neděli 26. 9. 
2021 na email, ze kterého byla zaslána přihláška do 
soutěže 

 

V Praze dne 21. 9. 2021      Lukáš KOTLORZ 
   ředitel soutěží mládeže PSST 
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