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Přebor hlavního města Prahy jednotlivců kategorií 
U15 a U19 pro sezónu 2021/2022 ve stolním tenisu 

 

1. Pořadatel Pražský svaz stolního tenisu 
 

2. Datum neděle 23. 1. 2022 
 

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

4. Ředitel turnaje KAUCKÁ Olga 
 

5. Zástupce ředitele VOJÁČEK Miloš 
 

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

7. Hlavní pořadatel VOJÁČEK Miloš 
 

8. Přihlášky hráči a hráčky jsou povinni se přihlásit prostřednictvím 
registru ČAST nejpozději v pátek 21. 1. 2022, toto platí i pro 
hráče hrající v zahraničí, hráči nepřihlášeni v tomto termínu 
nebudou do soutěží přijati 

 

9. Vklady neplatí se 
 

10. Časový pořad 7.30 – 8.00 prezence účastníků 
 8.30 začátek soutěží dvouher  
 18.00 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 chlapců kategorie U15 
 2. dvouhra dívek kategorie U15 
 3. čtyřhra chlapců kategorie U15 
 4. čtyřhra dívek kategorie U15 
 5. smíšená čtyřhra kategorie U15 

 6. dvouhra chlapců kategorie U19 
 7. dvouhra dívek kategorie U19 
 8. čtyřhra chlapců kategorie U19 
 9. čtyřhra dívek kategorie U19 
 10. smíšená čtyřhra kategorie U19 
 Každý účastník je povinen se zúčastnit alespoň jedné 

soutěže dvouher (tj. soutěže 1., 2., 6. nebo 7.) není 
možné se přihlásit pouze do soutěží čtyřher !!! 

 

14. Upozornění každý hráč se může přihlásit nejvýše do 4 soutěžních 
disciplín v jeden hrací den 

 

15. Systém soutěží dvouhry se při účasti 7 a více hráčů hrají dvoustupňovým 
systémem, první stupeň 3- až 5-členné skupiny, postup 2, 
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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 

 všechny soutěže se hrají na 3 vítězné sady z 5 
 

16. Žebříčky hráči a hráčky jsou nasazeni podle nasazovacího žebříčku 
PSST příslušné kategorie ze dne 13. 1. 2022 

 

17. Postup do 2. stupně  bude-li se hrát dvouhra dvoustupňovým systémem, budou 
do druhého stupně přímo postupovat 4 chlapci ve dvouhře 
kategorie U19 a U15 a 2 dívky ve dvouhře kategorie U19 
a U15 

 

18. 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 

 

19. Omezení účasti  turnaj je omezen pro 96 hráčů a hráček, v případě 
překročení tohoto limitu budou hráči nebo hráčky 
nominováni podle žebříčku  

 

20. Trenéři  účast trenérů je možná pouze pro oddílem předem 
přihlášené trenéry na info@prazskypinec.cz do 21. 1. 2022, 
v případě naplnění kapacity počtu účastníků bude 
přednostně umožněna účast přihlášeným hráčům 

 

21. Podmínky účasti hráči a trenéři jsou povinni odevzdat při prezenci na sebe 
kontaktní údaje, čímž zároveň potvrdí svoji bezinfekčnost, 
a prokázat splnění podmínek pro start na turnaji (ukončené 
očkování alespoň před 14 dny, nedokončené očkování a 
PCR test ne starší 7 dní, prodělání nemoci v předchozích 
180 dnech, hráčům do 18 let stačí PCR test ne starší 7 dní, 
hráči do 12 let se nemusí ničím prokazovat), divákům je 
účast zakázána 

 

22. Postup na MČR nominace na MČR mládeže bude provedena dle 
nominačních kritérií PSST 

  

23. 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 
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24. Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí nebo jeho 
zástupce z řad účastníků 

 

25. Míčky Joola Prime 40+*** 
 

26. Námitky námitky se podávají řediteli turnaje nebo jeho zástupci dle 
SŘ stolního tenisu 

 

27. Ceny závodníci na 1. – 3. místě v každé soutěži obdrží diplom a 
medaili, vítězové navíc získávají titul „Přeborník Prahy“, 
v soutěžích dvouher obdrží hráči a hráčky navíc věcnou 
cenu 

 

Turnaj byl schválen VV PSST jako Přebor hlavního města Prahy pro soutěžní ročník 
2021/2022. Rozpis turnaje byl schválen dne 13. 1. 2022. 
 

V Praze dne 13. 1. 2022      Miloš VOJÁČEK 
          předseda VV PSST 
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