20. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY
České Budějovice 15.6 – 22. 6. 2022

STOLNÍ TENIS
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Pedagogická fakulta
v Českých Budějovicích

Ředitel soutěže:

Jihočeské

Univerzity

PaedDr. Jaroslava Tenglová,
tenglova@seznam.cz, tel.: 724508932

Termín soutěže:

16. 6. 2022 (čtvrtek)

Místo konání:

Herna KST Orel, zadní vchod do
fotbalového stadionu Dynama České
Budějovice, Střelecký ostrov, U vodárny
(pod tribunou pro rodiče a děti)

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Přihlášky:

Termín a způsob registrace dle všeobecných ustanovení pro České
akademické hry České Budějovice 2022

Startující:

Studenti VŠ a VOŠ z českých škol, kteří se prokáží dokladem o
studiu a absolventi z roku 2022

Doprava:

Na náklady vysílající VŠ

Poskytnuté náhrady:

Ubytování na 1 noc, pitný režim, oběd v den soutěže.

Závodní kancelář:

Bude otevřena od 9:00 v prostorách herny stolního tenisu KST
Orel, České Budějovice,

Prezence závodníků:

V prostorách herny stolního tenisu KST Orel, České Budějovice,
16.6. 2022 od 9.00

Titul:

Vítězové všech disciplín, které proběhnou s akceptovatelným
počtem soutěžících, získají titul „Akademický mistr ČR ve stolním
tenisu pro rok 2022“

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Hlavní Rozhodčí:

PaedDr. Jaroslava Tenglová

Rozhodčí:

Miroslav Řežáb

Pravidla soutěže:

Závodí se dle pravidel stolního tenisu

Kategorie a disciplíny:

Muži – dvouhra, čtyřhra, mix
Ženy - dvouhra, čtyřhra, mix
Soutěž dvouher je dvoustupňová, skupiny po 3-4 hráčích,
postupují první dva do hlavní soutěže na jednu porážku. Čtyřhry se
hrají vylučovacím systémem na jednu porážku. Všechny zápasy se
hrají na tři vítězné sety z pěti.

Protesty:
Do 30 minut po skončení soutěže řediteli soutěže se vkladem 100 Kč. Proti
námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. od skončení soutěže organizačnímu výboru
ČAH s vkladem 500 Kč.
Hodnocení soutěže: První 3 hráči v soutěži dvouher i čtyřher obdrží medaile a diplomy.
Vyhlášení výsledků po ukončení turnaje

ČASOVÝ HARMONOGRAM : 9.00–9.30 prezence hráčů, registrace do čtyřher
9.30-10.00 losování dvouher mužů a žen
10.00

zahájení turnaje - dvouhra mužů a žen

10.00 – 13.00 dvouhry ve skupinách, losování čtyřher
13.00 – 16.00 čtyřhry mužů, žen, mixy, losování hlavní soutěže mužů a žen
16.00 – 18.00 hlavní soutěž mužů a žen
18.00

vyhlášení vítězů

Poznámky:
Organizátor si vyhrazuje právo změn v časovém rozpise dle počtu soutěžících.

PaedDr. Jaroslava Tenglová
ředitel soutěže

Ing. Vít Ratajský
předseda sportovní komise stolního tenisu ČAUS

