Přebor Prahy jednotlivců PRST
se koná v neděli 2.února 2020
ve sportovní hale Jižní Město
Praha 4-Chodov, Květnového vítězství 1554
Všeobecná ustanovení:
1.Pořadatel:

SK Pražský rekreační stolní tenis

2.Místo konání:

Sportovní hala Jižní Město, Praha 4, Květnového vítězství 1554

3.Dopr. spojení:

autobusy č.154 a 197 (od st. metra Háje nebo Chodov), 170 a 203 (Háje)
- zastávka Brechtova

4.Časový pořad:

8:00 – 8:30
… prezence mužů
8:30 – 9:00
… losování
9:00
… zahájení dvouhry mužů
cca do 11:00
… přihlášky do čtyřhry mužů
cca 12:00
… zahájení čtyřhry mužů
Další pokračování soutěží mužů podle akt. situace a počtu účastníků
10:00 – 10:45
… prezence žen , pak losování
11:00
… zahájení dvouhry i čtyřhry žen

5.Startovné:

100,- Kč za hráče

6.Občerstvení:

Bude zajištěno v bufetu v místě konání

Technická ustanovení:
7.Předpis:

Hraje se podle Propozic PRST, Pravidel stolního tenisu,
Soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu s míčky: Hanno
(plast).

8.Soutěžní disciplíny:

Dvouhry mužů a žen, čtyřhry mužů a žen

9.Systém soutěží:

Dvouhry se hrají dvoustupňovým systémem:
- 1.stupeň : podle počtu přihlášených čtyřčlenné nebo
pětičlenné skupiny každý s každým, hráči do skupin budou
nasazeni podle nasazovacího pořadí po podzimní části soutěže
- 2.stupeň : vylučovací systém play-off na 1 porážku
Ze skupin postupují první dva hráči do play-off o titul, ostatní
hráči mají právo účasti v play-off útěchy.
Čtyřhry se hrají vylučovacím způsobem na 1 porážku - dvojice
jsou nasazeny podle součtu individuálního podzimního umístění.
Všechny soutěže se hrají na tři vítězné sady z pěti.
Ženy si vyhrazují při menším počtu účastnic zvolit speciální
hrací systém dle rozhodnutí hlavní rozhodčí.

10.Podmínky účasti:

Turnaje se mohou zúčastnit všichni hráči, kteří jsou na
soupiskách družstev PRST pro jarní část sezony 2019-2020.

11.Ceny:

1. místo v každé disciplíně – pohár do trvalého držení
1. až 3. (ev. 3/4.) místo v každé disciplíně – diplomy, medaile a
poukázky na nákup stolnětenisového zboží .

NASAZOVÁNÍ DO SKUPIN:
1. na místo č.1 jsou nasazeni nejlepší hráči dle nasazovacího žebříčku po polovině sezóny
nasazuje se vzestupně od sk. A do sk. X (nejlepší příchozí A, druhý B, třetí C … atd… )
2. na místo č.2 je nasazena další skupina nejlepších hráčů dle pololetního žebříčku
nasazuje se opačně od sk.X do sk.A
3. další hráči jsou do skupin přiřazeni stejným způsobem
4. dodržuje se pravidlo, že dva hráči jednoho klubu nehrají v jedné skupině

URČOVÁNÍ POŘADÍ VE SKUPINÁCH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

větší počet vítězství
vzájemný zápas
rozdíl setů ze vzájemných zápasů
poměr setů ze vzájemných zápasů
rozdíl míčků ze vzájemných zápasů
poměr míčků ze vzájemných zápasů
Los

NASAZOVÁNÍ DO PAVOUKA:
1. hráči jsou na pozice nasazeni dle předem stanoveného klíče – vítěz skupiny A nasazen jako č.1,
vítěz skupiny B jako č.2 … atd.
2. dodržuje se pravidlo, že hráči, kteří spolu hráli v jedné skupině, jsou nasazeni do opačných
polovin pavouka

