
    Česká asociace stolního tenisu 

vypisuje 

Žebříčkový turnaj mladšího žactva ČR pro rok 2018 
 

1. Pořadatel:     Z pověření VV ČAST  -  SKST BANÍK HAVÍŘOV 

 

2. Datum:       neděle 16. prosince 2018 

 

3. Místo:       Herna stolního tenisu, ul. Školní 1, HAVÍŘOV - Šumbark 

 

4. Činovníci:       Ředitel                      - Nikolas ENDAL 

                                 Vrchní rozhodčí       - nominuje KR ČAST 

 Zástupce vrch. rozhodčího  - nominuje KR ČAST 

                                 Hlavní pořadatel      - Karel Štrbík 

     e-mail: skst.banikhavirov@gmail.com 

     webové stránky: www.sksthavirov.cz  

 

 

5. Přihlášky:   Nominovaní hráči potvrdí svou účast na formuláři, který je od 22. 11.  

2018 dostupný prostřednictvím centrálního registru ČAST na adrese 

https://registr.ping-pong.cz v menu KLUB/TURNAJE.  Uzávěrka 

přihlášek: 9. 12. 2018. Hráči a hráčky se přihlašují prostřednictvím svého 

profilu v registru, příp. prostřednictvím správce svého mateřského 

klubu. Přihlášení do uvedeného termínu se týká i nominovaných 

náhradníků. Startují pouze hráči nominovaní ČAST. V případě, že se 

nominovaný hráč nemůže zúčastnit ŽT, oznámí to neprodleně předsedovi 

komise mládeže panu Martinu Linertovi 603 828 197, e-mail: 

linert@seznam.cz ,který zajistí náhradníka dle pořadí. Prosíme o důsledné 

dodržování této povinnosti. Neomluvená neúčast nebo neodůvodněně pozdě 

zaslaná omluva bude trestána pořádkovou pokutou. 

 

6. Losování:   Veřejné v den konání turnaje v 8.05 hod. po ukončení prezentace. 

Nasazování se provede  dle metodického rozpisu na ŽT vydaného KM ČAST 

pro sezónu 2018/2019. 

 

7. Úhrada nákladů:  ČAST hradí na tomto turnaji náklady za pronájem haly a náklady na                                     

vrchního rozhodčího, jeho zástupce a na rozhodčí ke stolu. Na turnaji se 

neplatí vklady. Cestovné, stravné i případné ubytování si hradí závodníci 

(jejich oddíly). 

 

8. Ubytování:  v ceně 250-300,-Kč/osoba/noc, v internátu vedle haly 

v ceně 400,-Kč/osoba/noc v hotelech Rudolf, nebo Jelen  

   

9. Občerstvení:       Bufet v hale a restaurace cca 80 m od haly 

 

10. Časový pořad:    Sobota 15.12.2018  18.oo -  20.oo  příjezd účastníků a ubytování   

                                                                   

   Neděle 16.12.2018 7.3o -   8.oo  prezence 

  8.05 - 8.3o  veřejné losování 

                                                                                9.oo  slavnostní zahájení  

                                                                  

11. Systém turnaje: Systém turnaje je dle metodického rozpisu na ŽT vydaného KM  

ČAST pro sezónu 2018/2019. 
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12. Soutěže:    dvouhra mladších žáků a mladších žákyň  

 

13. Předpis:      Hraje se podle pravidel stolního tenisu, platného soutěžního řádu a dle  

  rozpisu této akce. Míčky JOOLA Flash 40+***, na 8 stolech JOOLA modré 

barvy 

 

14. Rozhodčí u stolů:  nominuje KR ČAST, případně určí vrchní rozhodčí z řad startujících  

   závodníků 

 

15. Ceny:     Závodnici, kteří se umístí na 1. – 3. místě obdrží medaile   

 

16. Podmínky:     Turnaje se mohou zúčastnit nominování závodnici, s řádnou registrací 

v Registru ČAST. 

 

17. Informace:      Jiné potřebné informace poskytne hlavní pořadatel na výše uvedené adrese. 

 

18. Upozornění:    Možnost tréninku v herně stolního tenisu v sobotu 15.12.2018 od  18,oo hod. 

 Veškeré informace týkající se turnaje budou aktuálně zveřejňovaný na  

 stránkách pořadatele: 

 

www.sksthavirov.cz 
 

 

V Havířově 29. 11. 2018  

 

 

 

 

Nikolas ENDAL 

ředitel soutěže 

 


