
      

      

      
 

 

OKRESNÍ  SVAZ  STOLNÍHO  TENISU  VE ZLÍNĚ 
 

v y p i s u j e  
 

PŘEBOR  OKRESU  ZLÍN  ve  stolním  tenisu 
 

dospělých pro rok 2020 
 

A. Všeobecná ustanovení 
 

     1.  Pořadatel: OSST Zlín a SK Slavičín 

     2.  Datum: Sobota 4. 1. 2019 

     3.  Místo: Sportovní hala SK Slavičín 

     4.  Činovníci: Ředitel: Jiří Volf 

 Hlavní rozhodčí: Jiří Volf 

 Zástupce rozhodčího: Tomáš Výmola 
 

     5.  Přihlášky: Přihlášky se podávají v rámci prezence. Přeboru okresu se mohou 

účastnit jen hráči uvedení na soupiskách okresních soutěží řízené 

OSST Zlín pro sezonu 2019-2020.  

 

     6.  Losování: Losování I. stupně ihned po prezenci, losování II. stupně v době a 

oznámené vrchním rozhodčím. 

 Způsob losování: 

a) dvouhry-skupiny (I. stupeň) 

Podle počtu závodníků bude stanoven počet skupin po čtyřech, event. 

v jiném počtu pokud nebude možno obsadit všechny skupiny po 

čtyřech závodnících. Do těchto budou nasazeni jako první závodníci 

nejlépe umístění na okresním žebříčku Elo-TREND 31.12.2019. 

Další závodníci pak bez práva nasazení s tím, aby závodníci ze 

stejného oddílu byli nalosováni do různých skupin, 

b) dvouhry – pavouk (II. stupeň) 

Vítězové skupin budou nasazeni do pavouka. Druzí ze skupin budou 

nalosováni do opačné poloviny, třetí a čtvrtí bez určování do jaké 

poloviny budou nalosováni. 

Pavouk je určen pro 32 závodníků – počet postupujících bude 

stanoven dle celkového počtu závodníků.  

c) čtyřhry – pavouk dle losu. 

     7.  Stravování:  K dispozici bufet. 

     8.  Úhrada:  Okresní svaz stolního tenisu hradí náklady turnaje. 

Účastníci startují na náklady oddílů nebo na náklady vlastní. 

     9.  Vklady:  Nevybírají se. 

     10.  Předpis: Hraje se podle Pravidel stolního tenisu a Soutěžního řádu. Před  

zahájením jednotlivých zápasů, proběhne namátková kontrola raket 

závodníků. Hráči nastoupí a budou hrát v dresech svých oddílů. 

 

     11.  Soutěže:  Dvouhra jednotlivců, čtyřhra. 

 



     12.  Systém:   a) dvouhry – kombinovaný systém 

I. stupeň   - skupinový 

II. stupeň – vyřazovací (pavouk) 

b) čtyřhry – vyřazovací (pavouk) 

 

13.  Účastníci: Prezentovaní závodníci se musí prokázat průkazem totožnosti a datem 

narození. 

     14.  Časový pořad: Je odvislý od počtu závodníků a počtu stolů. 

Při předpokládaném počtu závodníků 40–50 a dvanácti stolech časový 

sled: 

07:30 – 08:15  prezence dvouher (dodatečná nebude možná) 

08:15 – 09:00  losování skupin 

09:00 – 09:05  zahájení 

09:10 – 12:30  zápasy ve skupinách 

09:30 – 10:30  prezence čtyřher 

12:30 – 14:00  zahájení zápasů čtyřher 

13:30 – 16:30  zápasy II. stupeň 

16:45 – 17:00  vyhlášení přeborníků a předání odměn 

     15.  Míčky:  JOOLA - Super-P *** – barva bílá 

     16.  Vyhlášení: Jednotlivci na I.- III. místě – poháry a věcné ceny. 

Čtyřhry na I. -  III. místě – pohár  a věcné ceny. 

     17.  Nominace: Nominace na krajské přebory ZKSST: 

Jednotlivci na I.- IV. místě. 

Čtyřhry na I. místě (pokud budou hráči již nominování z jednotlivců, 

budou nominování hráči čtyřhry na II. místě). 

 


