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Přebor hlavního města Prahy jednotlivců mužů a žen 
pro sezónu 2021/2022 ve stolním tenisu 

 

1. Pořadatel Pražský svaz stolního tenisu 
 

2. Datum sobota 22. 1. 2022 
 

3. Místo Sportovní centrum Řepy, Na Chobotě 1420/16, Praha 17 
 

4. Ředitel turnaje KAUCKÁ Olga 
 

5. Zástupce ředitele VOJÁČEK Miloš 
 

6. Rozhodčí vrchní: KOTLORZ Lukáš 
 zástupce: dle delegace PSST 
 

7. Hlavní pořadatel KAUCKÝ Petr 
 

8. Přihlášky hráči a hráčky jsou povinni se přihlásit prostřednictvím 
registru ČAST nejpozději ve čtvrtek 20. 1. 2022, toto platí 
i pro hráče hrající v zahraničí, hráči nepřihlášeni v tomto 
termínu nebudou do soutěží přijati 

 

9. Vklady 200 Kč za hráče přihlášeného v termínu 
 

10. Časový pořad 7.15 – 8.00 prezence účastníků 
 8.30 začátek soutěží dvouher  
 19.00 předpokládaný konec turnaje 
 

11. Občerstvení  bude zajištěno v místě konání turnaje 
 

12. Předpis  hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu 
stolního tenisu a podle ustanovení tohoto rozpisu 

 

13. Soutěžní disciplíny: 1. dvouhra mužů 
 2. dvouhra žen 
 3. čtyřhra mužů 
 4. čtyřhra žen 
 5. smíšená čtyřhra mužů a žen (v případě velkého počtu 

účastníků může být dle rozhodnutí vrchního rozhodčího 
smíšená čtyřhra zrušena) 

 Každý účastník je povinen se zúčastnit soutěže 1. nebo 
2., není možné se přihlásit pouze do soutěží čtyřher !!! 

 

14. Systém soutěží dvouhry se při účasti 7 a více hráčů hrají dvoustupňovým 
systémem, první stupeň 3- až 5-členné skupiny, postup 2, 
druhý stupeň – systém vylučovací, při účasti 6 a méně 
hráčů jednostupňovým systémem v jedné skupině 

 čtyřhry se při účasti 4 a více párů hrají vylučovacím 
systémem, při účasti 3 párů skupinovým systémem, při 
účasti 2 a méně párů se daná soutěž nehraje 
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 všechny soutěže se hrají na 3 vítězné sady z 5, dvouhra 
mužů od osmifinále a dvouhra žen od čtvrtfinále se hraje na 
4 vítězné sady ze 7 

 

15. Žebříčky soutěže mužů a žen podle žebříčku EloST – trend ke dni 
1. 1. 2022 

 

16. Postup do 2. stupně  do druhého stupně bude přímo postupovat 8 hráčů 
ve dvouhře mužů a 4 hráčky ve dvouhře žen 

 

17. Právo účasti  zúčastnit se mohou všichni hráči a hráčky, kteří mají v den 
konání soutěže aktivní registraci v pražském oddíle a mají 
právo reprezentovat ČR (aktivní registrací se rozumí 
zaplacení evidenčního poplatku jako hráče pro sezónu 
2021/2022), dále mají právo účasti hráči a hráčky hrající 
v zahraničí se souhlasem ČAST, kteří do zahraničí 
přestoupili z pražského oddílu a mají pro sezónu 2021/2022 
zaplacen evidenční poplatek jako ostatní člen 

 

18. Omezení účasti  turnaj je omezen pro 96 mužů a 48 žen, v případě 
překročení tohoto limitu budou hráči nebo hráčky 
nominováni podle žebříčku, překročí-li počet účastníků 100 
osob, bude turnaj sehrán v oddělených halách  

 

19. Trenéři  účast trenérů je možná pouze pro oddílem předem 
přihlášené trenéry na info@prazskypinec.cz do 20. 1. 2022, 
v případě naplnění kapacity počtu účastníků bude 
přednostně umožněna účast přihlášeným hráčům 

 

20. Podmínky účasti každý účastník je povinen při prezenci odevzdat Čestné 
prohlášení o bezinfekčnosti na sportovní akci, které je 
přílohou těchto propozic, přičemž jelikož se jedná o akci pro 
více než 20 osob, je povinen prokázat splnění jedné 
z podmínek uvedených v bodě d) tohoto prohlášení 

 

20. Postup na MČR na MČR dospělých postupují přímo čtvrtfinalisté 
a semifinalistky, o případných dalších postupujících 
a náhradnících rozhodne VV PSST 

  

21. Divoká karta  pokud některý z hráčů a hráček nemá možnost se zúčastnit 
Přeboru Prahy, ale má zájem o nominaci na MČR zašle 
svoji žádost včetně odůvodnění neúčasti na 
info@prazskypinec.cz nejpozději v den konání Přeboru, 
o udělení nebo neudělení nominace na MČR rozhodne VV 
PSST 

 

22. Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí nebo jeho 
zástupce z řad účastníků 

 

23. Míčky Joola Prime 40+*** 
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24. Námitky námitky se podávají řediteli turnaje nebo jeho zástupci dle 
SŘ stolního tenisu 

 

25. Ceny závodníci na 1. – 3. místě v každé soutěži obdrží diplom a 
medaili, vítězové navíc získávají titul „Přeborník Prahy“ 

 Ve dvouhře vítěz obdrží 4 000 Kč, poražený finalista 2 500 
Kč, poražení semifinalisté každý 1 500 Kč a poražení 
čtvrtfinalisté každý 700 Kč, ve dvouhře žen vítězka obdrží 
2 000 Kč, poražená finalistka 1 000 Kč a poražené 
semifinalistky každá 500 Kč – odměny budou vyplaceny 
bezhotovostně převodem na účet, odměněni hráči a hráčky 
jsou povinni dodat číslo účtu, jinak ztrácí nárok na odměnu 

 

Turnaj byl schválen VV PSST jako Přebor hlavního města Prahy pro soutěžní ročník 
2021/2022. Rozpis turnaje byl schválen dne 11. 1. 2022. 
 

V Praze dne 11. 1. 2022      Miloš VOJÁČEK 
          předseda VV PSST 
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