STOLNÍ TENIS
STOLNÍ TENIS KATEGORIE III., IV., V.
Kategorie IV. a V. je součástí Sportovní ligy škol o Pohár MŠMT..
KATEGORIE

III. – žáci 6.–7. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií
IV. – žáci 8.–9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií
V. – studenti SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

TERMÍNY

Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány
na webových stránkách www.assk.cz v sekci „Soutěže“. Pro pořadatele
jsou uvedené termíny závazné.

ÚČASTNÍCI

Z každé třídy, školy, okresu, kraje startuje v dané kategorii jedno čtyřčlenné
družstvo chlapců a tříčlenné družstvo dívek. Každé družstvo vede 1 trenér.

PRAVIDLA

Soutěží se podle platných pravidel stolního tenisu a rozpisu dodaného
pořadatelem.
Hlavní soutěž: Soutěž družstev
Chlapci: tříčlenná družstva + náhradník (3+1).
Systém: A – Y, B – X, C – Z, čtyřhra, A – X, C – Y, B – Z, hraje se do čtvrtého
vítězného bodu.
Dívky: dvoučlenná družstva + náhradnice (2+1)
Pořadí utkání: A – X, B – Y, čtyřhra, A – Y, B – X, hraje se do třetího vítězného
bodu.
Všechna utkání se hrají na tři vítězné sady, každá sada do 11 míčů.
Nejlepší hráč (hráčka) musí být uveden (a) na pozici A nebo X.
Doplňkovou soutěží může být turnaj jednotlivců.

HODNOCENÍ

V každé kategorii budou vyhodnocena první tři družstva (1., 2., 3. místo).

PŘIHLÁŠKY

Na okresní a krajská kola na tiskopisech určených jednotlivými krajskými úřady
(jsou-li soutěže hrazeny KÚ), kvalifikace a republikové finále na přihlášce
uvedené v propozicích soutěže (příloha P1).

STOLNÍ TENIS KATEGORIE VI. B
KATEGORIE

VI. B – chlapci, dívky, ročníky 2002, 2003, 2004, 2005

TERMÍNY

Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány
na webových stránkách www.assk.cz v sekci „Soutěže“. Pro pořadatele
jsou uvedené termíny závazné.

ÚČASTNÍCI

Čtyřčlenná družstva chlapců a tří nebo čtyřčlenná družstva dívek (na ISF WSC
Table Tennis potom čtyřčlenná družstva chlapců i dívek). Každé družstvo vede 1
trenér.

PRAVIDLA

Soutěží se podle platných pravidel stolního tenisu a rozpisu dodaného
pořadatelem.
Hlavní soutěž: soutěž družstev
Chlapci: tříčlenná družstva + 1 náhradník (3+1)
Systém: A Y, B – X, C – Z, čtyřhra, A – X, C – Y, B – Z, hraje se do čtvrtého
vítězného bodu
Dívky: dvoučlenná družstva + 1 nebo 2 náhradnice (2+1 nebo 2+2)
Pořadí utkání: A – X, B – Y, čtyřhra, A – Y, B – X, hraje se do třetího vítězného
bodu.
Všechna utkání se hrají na tři vítězné sady, každá sada do 11 míčů.
Nejlepší hráč (hráčka) musí být uveden/a na pozici A nebo X
Doplňkovou soutěží může být turnaj jednotlivců.

HODNOCENÍ

V každé kategorii budou vyhodnocena první tři družstva (1., 2., 3. místo).

PŘIHLÁŠKY

Přihlášení probíhá prostřednictvím sportovního úseku sekretariátu AŠSK ČR.
V dalších postupových kolech dle propozic.

