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Rozpis soutěží družstev mládeže
Pražský svaz stolního tenisu z.s. vypisuje mistrovské soutěže
družstev mládeže ve stolním tenisu pro soutěžní období 2021/2022
1. Řízení soutěží:
Soutěže řídí Pražský svaz stolního tenisu z.s. (PSST) prostřednictvím Lukáše Kotlorze
odpovědného za řízení soutěží mládeže (ŘSM).
2. Pořadatel:
Pražský svaz stolního tenisu z.s.
3. Termíny soutěží:
Kvalifikační turnaje v jednotlivých kategoriích budou odehrány v úterý 28. 9. 2021.
Termíny soutěží hraných turnajovým způsobem budou určeny podle termínové listiny
PSST. 1. turnaj kategorie U13 je plánován na sobotu 9. 10. 2021, kategorie U15 na
neděli 10. 10. 2021 a kategorie U19 na 5. 12. 2021.
4. Místa a časy utkání:
Soutěže hrané turnajovým způsobem se hrají ve Sportovním areálu HAMR - Braník,
Vltavanů 1542, Praha 4 – nebude-li v propozicích k jednotlivým turnajům uvedeno jiné
místo konání. Není-li určeno jinak, je prezence družstev v soutěžích hraných turnajově
od 8.00 do 8.30 hod. Kvalifikační turnaje se uskuteční v herně TTC Elizza Praha,
Brandlova 1386, Praha 4 – Chodov.
5. Účastníci:
Mistrovských soutěží mládeže se mohou zúčastnit družstva oddílů registrovaných
v ČAST se sídlem v Praze, která budou řádně přihlášena. Oddíly, jejichž družstva se
chtějí zúčastnit jednotlivých turnajů, zašlou přihlášku svých družstev do termínu
uvedeného v propozicích k jednotlivým turnajům na e-mail: mladez@prazskypinec.cz.
Nastoupit mohou pouze hráči řádně registrovaní v registru ČAST, kteří mají zaplacen
evidenční poplatek na sezónu 2021/2022 jako hráč, tj. ve výši 150 Kč.
6. Úhrada nákladů:
Družstva startují na náklady svých oddílů, TJ. Startovné na turnajích ani vklad do
soutěže se neplatí.
7. Předpis:
Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu včetně jeho
schválených dodatků, podle ustanovení tohoto rozpisu a pokynů zveřejňovaných na
internetových stránkách PSST.
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8. Soutěže:
Všechny soutěže družstev se ve všech třídách hrají turnajově (1 turnaj na podzim,
1 turnaj na jaře). V případě, že nebude možné z epidemiologických důvodů odehrát
oba turnaje, budou výsledky po prvním turnaji prohlášeny za konečné.
9. Systém soutěží:
9.1. Soutěž kategorie U13:
Družstva smíšená tříčlenná.
Čtyři nejlepší družstva z družstev přihlášených do kvalifikace podle součtu žebříčků
hráčů základu družstva postupují přímo do 1. třídy, ostatní družstva se zúčastní
kvalifikace o 2 postupová místa. Další družstva včetně družstev přihlášených na
jednotlivé turnaje budou na prvním turnaji hrát 2. třídu, na druhém turnaji budou podle
dosažených výsledků rozdělena do 2., 3. a příp. 4. třídy. Způsob rozdělení bude
upřesněn podle počtu přihlášek. Výsledky z 1. turnaje se do 2. turnaje u 2. – 4. třídy
nezapočítávají.
9.2. Chlapci U15 a U19:
Družstva tříčlenná.
Čtyři nejlepší družstva z družstev přihlášených do kvalifikace podle součtu žebříčků
hráčů základu družstva postupují přímo do 1. třídy, ostatní družstva se zúčastní
kvalifikace o 2 postupová místa. Další družstva včetně družstev přihlášených na
jednotlivé turnaje budou na prvním turnaji hrát 2. třídu, na druhém turnaji budou podle
dosažených výsledků rozdělena do 2., 3. a příp. 4. třídy. Způsob rozdělení bude
upřesněn podle počtu přihlášek. Výsledky z 1. turnaje se do 2. turnaje u 2. – 4. třídy
nezapočítávají.
Ve druhé a nižší třídě může mít družstvo na soupisce i dívky. Kvalifikačního turnaje se
dívky zúčastnit nemohou.
9.3. Dívky U15 a U19:
Družstva dvoučlenná.
Hraje se pouze 1. třída. Šest nejlepších družstev z přihlášených družstev podle součtu
žebříčků hráček základu družstva bude zařazeno do 1. třídy. Každý oddíl má právo
přihlásit nejvýše dvě družstva dívek do každé kategorie.
10. Omezení účasti v kvalifikačním turnaji:
Do kvalifikačního turnaje může každý oddíl přihlásit nejvýše tři družstva. Pro přihlášení
musí družstvo splňovat podmínku, kdy součet žebříčku dvou nejlepších hráčů nesmí
přesáhnout hodnotu 50 (na žebříčku kategorie U13, chlapců U15 resp. chlapců U19).
11. Žebříčky:
Přímé postupy a právo účasti v kvalifikaci budou vyhodnocovány podle Žebříčku
mládeže PSST pro soutěže družstev na sezónu 2021/2022.
12. Pořadí zápasů:
12.1. Dvoučlenná družstva:
pořadí zápasů podle SŘ čl. 319 do třetího vítězného bodu, sestavy volné.
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12.2. Tříčlenná družstva:
pořadí zápasů A v X, B v Y, C v Z, A v Y, B v X, do třetího vítězného bodu, sestavy
volné.
13. Soupisky:
Soupisky do kvalifikačních turnajů zašlou oddíly (nejlépe s přihláškou) na e-mail:
mladez@prazskypinec.cz a to nejpozději v sobotu 25. 9. 2021. ŘSM soupisky
zkontroluje, případně upraví a oddílu vrátí pouze v případě nedostatků, které nebudou
moci být akceptovány. Potvrzení soupisky bude probíhat pouze e-mailem. Hráč nesmí
nastoupit dříve než v den potvrzení soupisky (e-mailem).
Oddíly se nemusí při utkáních prokazovat platnou soupiskou, o případném
neoprávněném startu hráčů rozhodne ŘSM na základě odevzdaných soupisek.
Soupisky všech družstev v 1. třídě budou zveřejněny ve STISu.
Sestavování soupisek při účastí více družstev se řídí SŘ.
14. Rozhodčí:
Na soutěže hrané turnajově zajistí pořadatel vrchního rozhodčího. Odměna
rozhodčího je na náklady PSST.
15. Míčky:
Hraje se s plastovými míčky Joola Prime 40+*** dodanými PSST.
16. Námitky:
Námitky se podávají podle SŘ.
17. 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.
18. Titul, ceny:
Vítězná družstva 1. třídy získávají titul "Přeborník Prahy pro sezónu 2021/2022". Dále
členové sestavy družstev na 1. – 3. místech, kteří odehráli alespoň jeden zápas, obdrží
medaile a diplomy.
19. Opatření proti šíření Covid-19
Při vstupu do haly bude všem změřena teplota. Osoby, kterým bude opakovaně
naměřena teplota vyšší než 37°C, nebudou vpuštěny do haly. Budou-li v době konání
turnaje nařízena Vládou ČR nebo KHS další bezpečnostní opatření, jsou všichni
účastnici povinni se těmito opatřeními řídit. Hráč při prezenci odevzdá čestné
prohlášení (viz příloha těchto propozic). Čestné prohlášeni jsou povinni odevzdat i
trenéři a diváci. V případě omezení počtu osob na akci bude účast divákům zakázána.
V Praze dne 21. 9. 2021
Miloš Vojáček
předseda PSST
Bankovní spojení: 255081244/0300
Email: info@prazskypinec.cz

Lukáš Kotlorz
sekretář PSST
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