
Regionální svaz stolního tenisu 
 

K o l í n 
 

pořádá 
 

Regionální přebory mládeže 2016 
 

Pořadatel:  Sokol Velim 

 
Datum:  neděle 20. listopadu 2016 

 
Soutěže: 

1. Dvouhra žáci a žákyně 1.1.2003 a mladší, dvouhra dorostu – narození 1.1.1999 – 
31.12.2002. 

2. Čtyřhra chlapci a dívky dohromady, kategorie stejné jako ve dvouhrách 
Není možno hrát obě kategorie. 
Jednotlivé soutěže budou uspořádány pouze v případě dostatečného počtu závodníků. 
 
 
 
    
 
 
Systém soutěží: 

Dvouhry: 1. stupeň (skupiny) - 4 členné skupiny při nejmenším počtu hráčů 8. Pokud bude v nějaké 
kategorii méně hráčů, bude se hrát jen jedna skupina a výsledek bude konečný. Do každé skupiny 
budou nasazeni dva hráči a ostatní budou dolosováni. Pokud to bude možné, nesmí se ve skupině 
setkat dva hráči jednoho oddílu. 
 2. stupeň - vyřazovací systém. První dva ze skupin postupují do finále A a 3. a 4. ze skupiny 
do finále B. Nasazení v obou finále se uskuteční takto: do pavouka jen vítězové skupin ve finále A a 
3. ve finále B, další hráči jsou dolosováni. Hráči ze stejných skupin budou dolosováni do rozdílných 
částí hracího plánu. 
 Všechny zápasy se hrají na tři vítězné sety z pěti. 
 
Čtyřhry: vyřazovací systém chlapci a dívky dohromady, rozdělení podle kategorií. 
 
Ceny: diplomy a medaile 
 
Místo:   sokolovna Velim 
 
Vklady: nebudou vybírány 
 
Ředitelství turnaje: 

Ředitel turnaje:   František Vejtruba 
 vrchní rozhodčí:  Pavel Jeřala  
  zástupce rozhodčího:  Martin Škopek a Pavel Sixta ml. 
 
Občerstvení:  bude zajištěno 
 
Předpis: Hraje se podle „Pravidel stolního tenisu platných od 1. 1.2006 a podle 

ustanovení tohoto rozpisu. 
 
Podmínky účasti: Členství v oddílu v regionu Kolín 
 
Míčky: plast, zajistí RSST Kolín 
 
Časový pořad: 7.45 - 8.15 prezentace 

 8.15 – 8.30 losování 

Přihlášky: uzávěrka přihlášek je 16. listopadu 2016. Závazné přihlášky posílejte na 
rsstkolin@seznam.cz  Do PŘEDMĚTU emailu uveďte prosím RP mládeže 2016. 

 

mailto:rsstkolin@seznam.cz


 8.30  zahájení soutěže 
 
Rozhodčí: Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí nebo jeho zástupce. 

   
 
 
VV RSST Kolín 
1.11.2016 
Krejčí František 


