16. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY
18. – 23. 6. 2017
Stolní tenis
Pořadatel:

ČVUT v Praze a ČZU v Praze

Technické provedení:

UTVS ČVUT ve spolupráci s SF SKK EL Niňo Praha

Místo soutěže:

Sportovní hala UTVS, Pod Juliskou 4, Praha 6

Termín soutěže:

18 - 19. 6. 2017

Ředitel soutěže:

Mgr. Michal Baron, Michal.Baron@cvut.cz , 777 106 225

Hlavní rozhodčí:

Jiří Fausek, +420 602 513 057

Přihlášky:

do 16. 6. 2017

Podmínky soutěže:

turnaj je určen pro studenty vysokých škol v ČR

Ubytování:

ubytování je umožněno na kolejích dle regulí ČAH

Předpis:

Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu,
soutěžního řádu ČÁST a tohoto rozpisu. Hráči se řídí
pokyny rozhodčích, pořadatelů a řádem haly.
Dvojice do párových disciplín (čtyřher) se budou
přihlašovat v místě soutěže, nejpozději však 1 hod. před
začátkem turnaje

Systém soutěže:

Kategorie: dvouhra muži, ženy; čtyřhra muži, ženy;
smíšená čtyřhra Dvouhry - skupiny a vyřazovací
systém. Čtyřhry a smíšené čtyřhry - vyřazovací systém.
Hrací systém bude určen dle počtu přihlášených.
Utkání se hrají na tři vítězné sety, u čtyřher vyřazovací
systém na jednu porážku. O třetí místo se nehraje.
Losování: V první stupni soutěži jednotlivců je v každé
skupině nasazen jeden hráč podle platných žebříčků
ČAST v den losování. Při dalším losování dojde ke
třídění, tj. hráči z jedné školy nemohou hrát v jedné
skupině. V soutěžích čtyřher se nasazují čtyři dvojice.
Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí
nebo jeho zástupce

Časový pořad:

Neděle 18. 6. 2017
9.30 - losování
10.00 – 19.00: 1. soutěžní den
V případě, že se mistrovství nedohraje v neděli, bude se
pokračovat v pondělí.
Pondělí 19. 6. 2017
09.00 – 12.00: 2. soutěžní den

Prezentace:

Neděle 18. 6., 09.00 – 9.30 v místě soutěže

Vyhlášení vítězů:

Ihned po skončení soutěže.

Námitky:

Do 15 minut po skončení utkání řediteli soutěže
se vkladem 100,- Kč.

Odvolání:

Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do
120 minut org. výboru her se vkladem 500,- Kč.

Ing. Vít Ratajský
Předseda komise ČAUS

Mgr. Michal Baron
ÚTVS ČVUT v Praze

